
Introducere 

Droit des 

libertés fondamentales



The Treaty of Lisbon and Fundamental Rights, în The Lisbon Treaty. EU 

Constitutionalism without a Constitutional Treaty?,



1. Delimit ri preliminare privind Europa 

1.1. Europa. Perspective interdisciplinare 

1.1.1. Europa. Delimit ri terminologice 

Euronomosofia. Periplu filosofic prin dreptul european organic (vol. I),

Vagant prin ideea european . Fulgura ii 

juridico-filosofice Itinerarii prin pretoriile 

europene

Indo-European Poetry and Myth,

apud The Rape of 

Europa: The Intriguing History of Titian's Masterpiece

apud Hellenosemitica: 

An Ethnic and Cultural Study in West Semitic Impact on Mycenaean Greece



1.1.2. Europa. Perspectiva geografic  

1.1.3. Europa. Perspectiva politic  

apud The east faceof 

Helicon: west Asiatic elements in Greek poetry and myth

apud Kadmos and 

Europa, and the Phoenicians

Europa – Geografie regional



1.1.4. Europa. Perspectiva economic  

Contemporary Political Ideologies

Organiza ii interna ionale



1.1.5. Europa. Perspectiva cultural  

1.1.6. Europa. Perspectiva juridic  

Europe's Income, Wealth, Consumption, and Inequality

What kind of Europe?,

Euronomosofia. Periplu filosofic prin dreptul european organic

Drept comparat i sisteme juridice contemporane



1.2. Valorile comune în Europa 

op. cit., 



1.3.  Coordonate institu ionale în Europa. Organiza iile 
interguvernamentale europene cu activitate în domeniul 
drepturilor omului 



1.4. Valorile Uniunii Europene 

Uniunea European . Evolu ie. Institu ii. Mecanisme



1.5. Sediul materiei drepturilor omului în cadrul normativ al 
Uniunii Europene 



(1) Uniunea recunoa te drepturile, libert ile i principiile prev zute în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000, 
astfel cum a fost adaptat  la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, care are 
aceea i valoare juridic  cu cea a tratatelor. Dispozi iile cuprinse în cart  nu 
extind în niciun fel competen ele Uniunii astfel cum sunt definite în tratate. 
Drepturile, libert ile i principiile prev zute în cart  se interpreteaz  în 
conformitate cu dispozi iile generale din titlul VII al Cartei privind 
interpretarea i punerea sa în aplicare i cu luarea în considerare în mod 
corespunz tor a explica iilor men ionate în Cart , care prev d izvoarele 
acestor dispozi ii.  

(2) Uniunea ader  la Conven ia european  pentru ap rarea drepturilor 
omului i a libert ilor fundamentale. Competen ele Uniunii, astfel cum sunt 
definite în tratate, nu sunt modificate de aceast  aderare.  

(3) Drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Conven ia 
european  pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale 
i astfel cum rezult  din tradi iile constitu ionale comune statelor membre, 

constituie principii generale ale dreptului Uniunii. 


