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CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE 

 

Pe scurt, despre Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene: 

 

✓ reprezintă un veritabil catalog al drepturilor și libertăților fundamentale 

✓ este un document adoptat la nivelul Uniunii Europene 

✓ are, în prezent, forță juridică obligatorie, fiind încorporat în Tratatul privind 

Uniunea Europeană, astfel cum a fost revizuit prin Tratatul de la Lisabona (semnat la data de 

13 decembrie 2007, intrat în vigoare și producând efecte de la 1 decembrie 2009) 

✓ drepturile și libertățile consacrate de Cartă sunt următoarele: 

 

1. demnitatea umană (art. 1) 

2. dreptul la viață (art. 2) 

3. dreptul la integritate al persoanei (art. 3) 

4. interzicerea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (art. 4) 

5. interzicerea sclaviei și a muncii forțate (art. 5)  

6. dreptul la libertate și la siguranță (art. 6) 

7. dreptul la respectarea vieții private și de familie (art. 7) 

8. dreptul la protecția datelor cu caracter personal (art. 8) 

9. dreptul la căsătorie și dreptul de a întemeia o familie (art. 9) 

10. libertatea de gândire, de conștiință și de religie (art. 10) 

11. libertatea de exprimare și de informare (art. 11)  

12. libertatea de întrunire și de asociere (art. 12) 
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13. libertatea artelor și științelor (art. 13) 

14. dreptul la educație (art. 14) 

15. libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă (art. 15) 

16. libertatea de a desfășura o activitate comercială (art. 16) 

17. dreptul de proprietate (art. 17) 

18. dreptul de azil (art. 18) 

19. dreptul de a beneficia de protecție în caz de strămutare, expulzare sau extrădare (art. 

19) 

20. egalitatea în fața legii (art. 20) 

21. nediscriminarea (art. 21) 

22. diversitatea culturală, religioasă și lingvistică (art. 22) 

23. egalitatea între femei și bărbați (art. 23) 

24. drepturile copilului (art. 24) 

25. drepturile persoanelor în vârstă (art. 25) 

26. integrarea persoanelor cu handicap (art. 26) 

27. dreptul lucrătorilor la informare și la consultare în cadrul întreprinderii (art. 27) 

28. dreptul de negociere și de acțiune colectivă (art. 28) 

29. dreptul de acces la serviciile de plasament (art. 29) 

30. dreptul la protecție în cazul concedierii nejustificate (art. 30) 

31. dreptul la condiții de muncă echitabile și corecte (art. 31) 

32. interzicerea muncii copiilor și protecția tinerilor la locul de muncă (art. 32) 

33. dreptul la viață de familie în raport cu viața profesională (art. 33) 

34. dreptul de acces la prestațiile de securitate socială și la serviciile sociale (art. 34)  

35. dreptul de acces la asistența medicală preventivă și de a beneficia de îngrijiri 

medicale (art.35) 

36. dreptul de acces la serviciile de interes economic general (art. 36) 

37. dreptul la protecția mediului înconjurător (art. 37) 

38. protecția consumatorilor (art. 38) 

39. dreptul de a alege și a fi ales în Parlamentul European (art. 39) 

40. dreptul de a alege și de a fi ales în cadrul alegerilor locale (art. 40) 

41. dreptul la bună administrare (art. 41) 

42. dreptul de acces la documente (art. 42) 

43. dreptul de a sesiza Ombudsmanul European (art. 43) 

44. dreptul de petiționare (art. 44) 

45. libertatea de circulație și de ședere (art. 45) 
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46. dreptul la protecție diplomatică sau consulară (art. 46) 

47. dreptul la o cale de atac eficientă și dreptul la un proces echitabil (art. 47) 

48. prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare (art. 48) 

49. principiul legalității și principiul proporționalității infracțiunilor și pedepselor (art. 

49) 

50. dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune (art. 

50) 

 

 

 

I. Elaborarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene1 

 

La origine, fondatorii Comunităților Europene nu au imaginat aceste organizații – care 

ulterior au fuzionat, constituind Uniunea Europeană, denumire sub care cunoaștem în prezent 

această organizație europeană de integrare – ca fiind dedicate consacrării și garantării 

drepturilor fundamentale ale omului. Ideea care a stat la baza constituirii Comunităților 

Europene, imediat după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial a fost aceea de a evita 

un alt război prin pârghii de natură economică (punerea în comun a producției de cărbune și 

oțel a statelor membre – în cazul Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului; strângerea 

legăturilor de natură economică – în cazul Comunității Economice Europene, devenită ulterior 

Comunitatea Europeană; utilizarea în mod pașnic a energiei atomice – în cazul Comunității 

Europeane a Energiei Atomice, EURATOM).  

 

Treptat însă, instituțiile europene s-au confruntat în activitatea lor cu situații și cazuri ce 

ridicau probleme ținând de protecția drepturilor fundamentale ale individului. Îndeosebi 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (denumită în trecut „Curtea de Justiție a Comunităților 

Europene”), ca organ judiciar având rolul de “gardian” al dreptului european, a început, 

treptat, să dezvolte o jurisprudență în materia drepturilor fundamentale ale omului, prin 

consacrarea acestora ca principii fundamentale ale dreptului comunitar. Putem afirma, așadar, 

că la nivelul Uniunii Europene, afirmarea drepturilor fundamentale ale individului s-a făcut pe 

cale jurisprudențială. 

 

Având în vedere această evoluție, în anul 1999 s-a decis, în cadrul Consiliilor Europene 

de la Köln și Tampere, constituirea unui grup de lucru, în vederea elaborării, în cadrul Uniunii 

 
1 Denumită în continuare și CDF 
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Europene, a unei Carte privind drepturile fundamentale. Proiectul a fost adoptat în octombrie 

2000 iar apoi, rând pe rând, principalele instituții ale Uniunii și-au exprimat acordul cu privire 

la acest document, în cadrul unei proceduri originale și fără precedent, prin proclamare 

solemnă – Consiliul European, reunit la Biarritz, în 13-14 octombrie 2000, Parlamentul 

European în data de 14 noiembrie 2000, iar Comisia Europeană și Consiliul de Miniștri în data 

de 6 decembrie 2000. În numele instituțiilor europene pe care le reprezentau, Președintele 

Parlamentului European, Președintele Consiliului și respectiv Președintele Comisiei Europene 

au semnat și adoptat Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene la Nisa, la data de 7 

decembrie 2000. Trebuie reținut însă că, la acest moment, CDF reprezenta doar un simplu act 

declaratoriu, neavând forță juridică obligatorie. Importanța sa a fost însă incontestabilă, 

referiri la textul CDF găsindu-se, chiar și în această perioadă, în hotărârile Curții de Justiție a 

UE. 

 

CDF a dobândit forță juridică obligatorie, fiind integrată în arhitectura dreptului UE cu 

valoare juridică egală cu cea a tratatelor Uniunii, abia în anul 2007, prin efectul art. 6 par. 1 al 

Tratatului privind Uniunea Europeană (astfel cum a fost revizuit prin Tratatul de la Lisabona 

din 13 decembrie 2007, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009). Astfel, potrivit art. 6 par. 1 al 

TUE:  

 

 

Articolul 6 (ex-articolul 6 TUE) 

 

(1)   Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000, astfel cum a fost adoptată 

la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, care are aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor. 

 

 

Carta nu a fost integrată, ca atare, în Tratatul privind Uniunea Europeană, ci menționată 

expres în art. 6 (ex-articolul 6 al TUE) și anexată sub forma unei declarații. 

 

II. Structura și conținutul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene poate fi considerată un veritabil 

catalog al drepturilor fundamentale, cuprinzând 54 de articole grupate sub 6 mari titluri (plus 
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un al șaptelea reglementând aspecte privind aplicarea și interpretarea Cartei), reprezentând tot 

atâtea valori esențiale ale Uniunii Europene: 

➢ Demnitatea 

➢ Libertățile 

➢ Egalitatea 

➢ Solidaritatea 

➢ Drepturile cetățenilor 

➢ Justiția 

 

Din punct de vedere al conținutului, CDF reunește atât drepturi din categoria celor civile 

și politice (cum ar fi, dreptul la viață; dreptul la integritate al persoanei; interzicerea torturii și 

a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante; interzicerea sclaviei și a muncii 

forțate; dreptul la libertate și la siguranță; respectarea vieții private și de familie; libertatea de 

gândire, conștiință și religie; libertatea de exprimare; dreptul de proprietate etc.), cât și drepturi 

din categoria drepturilor economice, sociale și culturale (de exemplu, dreptul la educație; 

libertatea de a desfășura o activitate comercială; drepturile copilului; drepturile persoanelor în 

vârstă; dreptul lucrătorilor la informare și la consultare în cadrul întreprinderii; dreptul de 

negociere și de acțiune colectivă etc.).  

 

 

III. Relația dintre Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Convenția 

europeană a drepturilor omului 

 

Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale2, 

mai bine cunoscută sub denumirea de Convenția europeană a drepturilor omului, reprezintă 

„cheia de boltă” a protecției drepturilor fundamentale ale individului în Europa și unul dintre 

cele mai importante tratate internaționale în această materie. Convenția europeană a drepturilor 

omului a fost însă elaborată și “funcționează” în cadrul unei alte organizații regional-europene, 

distinctă de Uniunea Europeană – Consiliul Europei. 

 

Desigur că procesul redactării Cartei drepturilor fundamentale a fost puternic influențat 

de existența Convenției europene a drepturilor omului. Practic, toate drepturile și libertățile 

consacrate de Convenția europeană a drepturilor omului se regăsesc și în textul CDF, însă 

aceasta aduce și o serie de elemente de noutate:   

 
2 În continuare, CEDO. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://www.coe.int/en/web/portal
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✓ Afirmă o serie de drepturi civile noi față de cele consacrate expres prin textul 

Convenției europene a drepturilor omului: spre exemplu, dreptul la protecția datelor cu 

caracter personal; interzicerea practicilor de eugenie; interzicerea clonării ființelor umane în 

scopuri reproductive. 

✓ Drepturile politice sunt legate de cetățenia europeană, reglementată prin 

tratatele UE. 

✓ Reprezintă un catalog detaliat de drepturi economice, sociale și culturale 

(această categorie nefiind reglementată în Convenția europeană a drepturilor omului), având ca 

sursă de inspirație Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, 

adoptată în anul 1989. 

 

Trebuie menționat faptul că toate statele membre ale UE sunt și state-părți la Convenția 

europeană a drepturilor omului. În acest context, s-a ridicat problema relației dintre Carta 

drepturilor fundamentale și Convenția europeană a drepturilor omului. Pentru a evita o 

interpretare și aplicare neunitară a drepturilor și libertăților fundamentale consacrate în ambele 

texte, s-au prevăzut câteva mecanisme care, teoretic, ar asigura o coerență a viziunii europene 

cu privire la aceste drepturi și libertăți: 

 

❖ menționarea explicită a Convenției europene a drepturilor omului ca sursă de 

inspirație (și de interpretare) a Cartei drepturilor fundamentale, în Preambulul acesteia 

❖ regula de interpretare prevăzută de art. 6 par. 3 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană: “(3) Drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenția europeană 

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și astfel cum rezultă din 

tradițiile constituționale comune statelor membre, constituie principii generale ale dreptului 

Uniunii”.  

❖ regula de interpretare prevăzută de art. 52 par. 3 din Cartă: “(3) În măsura în 

care prezenta cartă conține drepturi ce corespund unor drepturi garantate prin Convenția 

europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, înțelesul și 

întinderea lor sunt aceleași ca și cele prevăzute de convenția menționată. Această dispoziție 

nu împiedică dreptul Uniunii să confere o protecție mai largă”. 

❖ mecanismul care ar permite aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană 

a drepturilor omului, posibilitate deschisă prin art. 6 par. 2 al Tratatului privind Uniunea 

Europeană (care, potrivit modului de redactare a textului, obligă chiar la aderare– „Uniunea 

aderă...”) și respectiv de art. 59 par. 2 al Convenției europene a drepturilor omului, astfel cum 

https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/chartecomdroitssociauxfondamentaux-fr.pdf
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a fost modificat de art. 17 al Protocolului nr. 14 la CEDO (care permite aderarea, dar nu o 

impune, prin folosirea sintagmei „Uniunea Europeană poate adera...”). Aderarea unei 

organizații internaționale ca atare la un tratat internațional în materia drepturilor omului 

reprezintă un element de noutate absolută la nivel internațional. La ora actuală însă, procesul 

de aderare este blocat, întrucât, sesizată de către Comisia Europeană pentru a răspunde la 

întrebarea dacă proiectul de acord pentru aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană a 

drepturilor omului este compatibil cu Tratatele UE, Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a 

pronunțat, prin Opinia 2/13, în sens negativ. 

 

 

IV. Domeniul de aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

 

Un element de specificitate extrem de important în ceea ce privește CDF îl reprezintă 

domeniul său de aplicare, cu alte cuvinte, sfera subiectelor de drept care sunt ținute (obligate 

juridic) de prevederile acesteia. Domeniul de aplicare a CDF este stabilit de art. 51:  

“(1) Dispozițiile prezentei carte se adresează instituțiilor, organelor, oficiilor și 

agențiilor Uniunii, cu respectarea principiului subsidiarității, precum și statelor membre 

numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. Prin urmare, acestea respectă 

drepturile și principiile și promovează aplicarea lor în conformitate cu atribuțiile pe care le 

au în acest sens și cu respectarea limitelor competențelor conferite Uniunii de tratate”. 

 

Prin raportare la aceste dispoziții, trebuie reținute următoarele: 

 

➢ Sunt obligate să respecte și să asigure respectarea drepturilor consacrate de 

CDF, în primul rând, instituțiile (în sens larg) Uniunii Europene, dar cu respectarea 

principiului subsidiarității3 

➢ Statele membre sunt ținute de prevederile CDF doar în ipotezele în care pun în 

aplicare dreptul Uniunii Europene.  

➢ Aplicabilitatea CDF este atrasă de domeniile de competență ale Uniunii 

Europene. Potrivit jurisprudenței CJUE: “Atâta vreme cât drepturile fundamentale garantate 

de Cartă trebuie [...] să fie respectate atunci când legislația națională intră în domeniul de 

 
3 Potrivit art. 5 par. 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, “(3) În temeiul principiului subsidiarității, 

în domeniile care nu sunt de competența sa exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care 

obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici 

la nivel regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la 

nivelul Uniunii.” 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160882&doclang=EN
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aplicare a dreptului Uniunii Europene, nu pot exista cazuri care să fie acoperite de dreptul 

UE, fără ca respectivele drepturi fundamentale să fie aplicabile. Aplicabilitatea dreptului 

Uniunii Europene atrage aplicabilitatea drepturilor fundamentale garantate de Cartă.”4  

➢ Dacă CDF este aplicabilă, ea poate fi invocată de către particulari, în mod 

direct, în ordinea juridică internă sau la nivel european, în relația cu autoritățile naționale sau 

cu instituțiile Uniunii Europene, după caz. 

 

 

V. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 

 

În anul 2007, prin Regulamentul Consiliului nr. 168/2007, a fost înființată Agenția 

pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, ca organ independent, având rolul de a 

proteja și promova drepturile cetățenilor europeni. Aceasta oferă consiliere atât Uniunii și 

organelor sale, cât și autorităților de la nivelul național al fiecărui stat-membru cu privire la 

promovarea și protejarea drepturilor fundamentale. 

 

Pentru a afla mai multe despre agenție și despre Carta drepturilor fundamentale: 

https://fra.europa.eu/en/about-fra/who-we-arehttps://europa.eu/european-union/about-

eu/agencies/fra_ro. 

 

 
4 CJEU, C-617/10, Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson [GC], 26 februarie 2013, para. 21. 

https://fra.europa.eu/en/about-fra/who-we-are

