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Motto: 

”Without common ideas, there is no common action, and without common 

action men still exist, but a social body does not. Thus in order that there be 

society, and all the more, that this society prosper, it is necessary that all the 

minds of the citizens always be brought together and held together by some 

principle ideas”.(Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Vol. III, p.713)
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         REZUMAT 

 Justiția constituțională reprezintă încununarea supremă a Statului de drept, 

fapt ce implică dezvoltarea unui stat într-adevăr democratic, al cărui obiectiv 

principal să fie garantarea efectivă a drepturilor și libertăților fundamentale.  În 

cadrul prezentului studiu ne vom concentra atenția asupra contenciosului 

constituțional al normelor, alături de cel al drepturilor fundamentale, care, deși  

nu acoperă decât parțial semnificația complexă a justiției constituționale, 

conlucrează la plasarea individului în centrul sistemului juridic, finalitate a 

oricărei societăți moderne. 

Lucrarea este structurată în trei părți, menite să asigure o prezentare 

fluentă a evoluției înregistrată de justiția constituțională, făcând astfel trecerea 

de la situația trecută la cea existentă, pentru a culmina, în partea a III-a, cu o 

posibilă evoluție a acestui concept de modelare a justiției constituționale.  

Prima parte a lucrării intenționează să prezinte transformările suferite de 

modelul american în procesul de constituire a unui model european, considerat 

inițial ca antipod al celui dintâi. Astfel, primul capitol constituie o prezentare 

inedită a originilor acestui tip de control, prin sublinierea considerentelor ce stau 

la baza diviziunii dintre Lumea Veche și Lumea Nouă, dar și prin evidențierea 

caracteristicilor fundamentale ale celor două familii tradiționale de drept, ce au 

marcat cursul evoluției acestui concept de modelare.  

Niciun sistem de drept nu poate rămâne imun în fața influențelor externe, 

în special în cazul societăților cu valori comune și exigențe politice, sociale, 

economice și juridice similare. Pornind de la premisa că modelele tradiționale au 

ca sursă opoziția dintre dreptul romano-germanic și common law, observăm cum 

și rigiditatea dihotomiei model american - model european pierde din intensitate, 

prin îmbinarea trăsăturilor caracteristice, până la atingerea unui anumit punct de 

convergență. Astfel, putem identifica o legătură de cauzalitate între coabitarea 
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de succes dintre cele două familii de drept și pierderea unei distincții nete între 

modelele de justiție constituțională, întâlnite în literatura de specialitate. 

Capitolul al II-lea continuă prezentarea procesului evolutiv, axându-se 

însă pe conceptul comun de justiție constituțională în Statele analizate, al cărei 

obiectiv este reprezentat de supremația Constituției, deziderat garantat printr-un 

ansamblu de tehnici, special constituite în acest sens. În capitolul al III-lea se 

face trecerea la prezentarea modalității de instituire a controlului de 

constituționalitate, pe cale pretoriană sau legislativă. Fie că vorbim despre 

decizii judiciare îndrăznețe, fie despre o Putere Constituantă atentă la păstrarea 

coerenței sistemului juridic, controlul de constituționalitate a legilor vine să 

demonstreze necesitatea garantării supremației Constituției, indiferent de 

regimul politic ales.  

Contrar dinamicii ce caracteriza drepturile de tradiție romano-germanică, 

curțile engleze sunt primele ce se ridică împotriva unei legi injuste sau 

necorespunzătoare, prin decizia Bonham din 1610. La întrebarea privind 

modalitatea de a garanta supremația Constituției în America a răspuns Curtea 

Supremă, prin decizia Marbury v. Madison din 1803. Deși a trebuit să așteptăm 

până în anul 1857 pentru ca o lege să fie declarată neconstituțională, Curtea și-a 

asumat în mod real misiunea de a păstra unitatea americană și de a evita 

încălcarea flagrantă a Constituției.  

De interes deosebit este modalitatea în care John Marshall redactează 13 

paragrafe, pentru a demonstra de ce legea, din punctul său de vedere, este 

neconstituțională. Dacă luăm articolul în integralitatea sa, nu putem susține o 

astfel de argumentare: Constituția permite în mod explicit o putere de excepție 

Congresului. O lege care instituie o astfel de excepție nu poate deci viola 

Constituția, ci doar o poate pune în aplicare.  

Vizibil influențată de modelul american, Grecia adoptă un sistem difuz de 

control al constituționalității. Având ca fundament principiul supremației 
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Constituției, dar și caracterul rigid al Constituției din 1844, noțiunea de control 

de constituționalitate a fost formulată pentru prima dată în anul 1847, într-o 

decizie a Curții de Casație. Această competență timpurie era limitată la a 

determina dacă actul legislativ îndeplinea toate formele necesare, conform 

Constituției. Ulterior, în 1871 și 1879, Curtea de Casație și-a modificat poziția, 

considerând că este posibil să se exercite controlul de constituționalitate cu 

privire la statute ce intră în contradicție evidentă cu dispoziția legală din 

Constituție, caz în care instanța are puterea de a nu aplica dispoziția 

neconstituțională cauzei cu care este sesizată. Sistemul elen aparține modelului 

american de justiție constituțională, aplicat însă într-un context european, fapt ce 

amplifică deficiențele sistemului american. 

 Corespondentul românesc al deciziei Marbury v. Madison este reprezentat 

de decizia Societății Tramvaielor din 1912, ce recunoștea competența instanțelor 

ordinare de a se pronunța asupra constituționalității unei legi. Se impune însă 

precizarea faptului că nu era vorba despre un control de constituționalitate 

deplin, având în vedere că atrăgea doar înlăturarea de la aplicare a legii apreciate 

ca fiind contrară Constituției și nu cenzurarea acesteia.  

Mare parte a doctrinei consideră că momentul de debut al controlului de 

constituționalitate sub forma modernă, pe continentul european, este reprezentat 

de instituirea Constituției Republicii Federale a Austriei, în 1920. În realitate, 

controlul de constituționalitate, din punct de vedere cronologic, a apărut mai 

devreme sau cel puțin simultan, în anumite Landuri germane ale Republicii de 

Weimar. Controlul de constituționalitate a legilor nu era reglementat expres 

decât în trei Constituții, dintre care doar cea a Bavariei îl autoriza, celelalte două 

rezervându-l Parlamentului (Landtag), ceea ce implica retragerea lui din 

competența judecătorilor. Pentru restul Landurilor, în tăcerea Constituției, un 

control incident era posibil și chiar obligatoriu începând cu decizia Camerei a V-

a civile din 4 noiembrie 1925, în care jurisdicția supremă preciza că dreptul și 
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îndatorirea judecătorului de a examina constituționalitatea legilor Imperiului 

trebuie recunoscute în ciuda lipsei unei prevederi exprese în Constituție. 

Sistemul de control constituțional austriac este rezultatul ideilor lui Hans 

Kelsen cu privire la supremația Constituției și la nevoia de a garanta 

jurisdicțional această supremație. Monopolul aprecierii constituționalității 

legilor aparținea Curții Constituționale, special constituite în acest sens. Sesizată 

pe cale de acțiune, judecata se făcea în abstract, independent de o cauză 

concretă, deciziile fiind obligatorii erga omnes și ex nunc, începând cu data 

publicării deciziei (art. 20 din Legea Curții Constituționale).  

În Italia, tentativa de a instaura un control de constituționalitate difuz, 

înainte de a fi înființată Curtea Constituțională, s-a soldat cu un eșec. Curtea 

Constituțională a fost introdusă pentru prima dată prin intermediul Constituției 

din 1948. Deși Constituția a prevăzut-o, Curtea Constituțională a fost instituită 

mai târziu, prin Legea din 11 martie 1953, începându-și efectiv activitatea din 

1956.  

Judecătorii francezi nici nu au încercat să-și aroge dreptul de a se pronunța 

asupra constituționalității intrinseci a legilor, precum în Germania, Grecia sau 

România, în condițiile în care prin Constituție nu li se interzicea acest lucru. 

După cum afirma Carré de Marlberg, „conștiința parlamentarilor era singura 

formă de control al constituționalității legilor”. Până la a V-a Republică, nu s-a 

reușit instaurarea efectivă a unui control al constituționalității legilor. Prin Legea 

Fundamentală din 1958, constituanții au plasat acest mecanism în mâinile 

Consiliului Constituțional, exclusiv sub forma controlului constituțional a priori. 

Cincizeci de ani mai târziu, QPC oferă cetățenilor francezi dreptul de a contesta 

constituționalitatea unei legi cu ocazia unui proces, ceea ce antrenează abrogarea 

legii neconstituționale.  

Când noua Constituție era dezbătută în Parlament după primele alegeri 

democratice din iunie 1977, instituirea unui Tribunal Constituțional al Spaniei, 
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menit să garanteze noua Lege Fundamentală, părea o concluzie logică. În primul 

rând, acest fapt nu era surprinzător, având în vedere că diverse state europene 

aveau deja o astfel de organism instituit. Motivele obișnuite pentru care se 

alegea centralizarea controlului de constituționalitate în mâinile unui singur 

organ se aplicau și Spaniei: securitatea juridică este probabil mai bine înfăptuită 

de către o singură curte, comparativ cu încredințarea acestui deziderat 

ansamblului instanțelor ordinare.  

Majoritatea democrațiilor recunosc controlul de constituționalitate a 

legilor. În multe cazuri, o astfel de recunoaștere se realizează în mod explicit, 

printr-o dispoziție constituțională, iar în altele, recunoașterea se face prin 

interpretarea dispozițiilor constituționale existente, după cum este cazul SUA. 

Justificarea controlului de constituționalitate poate fi găsită în chiar noțiunea de 

democrație. Democrația nu se limitează la regula majorității. Democrația constă 

și în recunoașterea și protejarea drepturilor omului.  

În ciuda aplicării sale la nivel mondial, controlul de constituționalitate 

rămâne o instituție enigmatică. Operează, în mod primordial, în state adepte ale 

democrației, dar cenzurează, în anumite situații, voința majorității. Deciziile au, 

în general, o natură politică, deși sunt luate de persoane care nu răspund în fața 

electoratului. Puterea acordată judecătorilor constituționali este impozantă, chiar 

dacă, la final, depinde de alții pentru a acorda însemnătate deciziei. 

Ultimul capitol din prima parte își propune, ca pe baza celor prezentate 

anterior, să evidențieze relativitatea cauzelor antinomiei clasice dintre model 

american și model european. Dificultatea transpunerii modelului american a fost 

justificată fie prin divergențe de ordin cultural, fie prin influența regimului 

politic existent, fie prin importanța tezei familiei de drept din care face parte 

Statul, considerente atent analizate în cadrul acestui capitol. 

Obiectivul părții a doua a fost realizarea unei prezentări concludente a 

sistemelor de justiție constituțională reprezentative de pe continentul european, 
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în vederea întăririi concluziei că „modelul european” a încetat să mai existe. În 

acest scop au fost alese șapte state: Austria, Germania, Italia, Spania, Grecia, 

Franța și România, cu trăsături distinctive, dar care fac parte din aceeași mare 

familie de drept romano-germanic. Păstrând raționamentul conform căruia între 

familiile tradiționale nu mai există o diferențiere tranșantă, vom observa cum 

statele analizate au împrumutat diverse elemente din cadrul altor sisteme de 

drept, creând astfel propria variantă de justiție constituțională și pierzându-și, pe 

cale de consecință, omogenitatea europeană. 

Așadar, întâmpinăm dificultăți în încercarea de asociere a unui stat cu 

unul dintre cele două modele consacrate, apărând a fi justă tratarea distinctă a 

fiecăruia, prin respectarea propriei identități constituționale. Elementele comune 

întâlnite subliniază respectul pentru democrație, al cărei corolar este dat de  

garantarea efectivă a drepturilor și libertăților fundamentale. 

În acest demers, pe baza circumstanțelor istorice, am putut stabili 

condițiile de naștere ale Curților Constituționale europene, continuând cu 

procedura de organizare și funcționare a acestora, modalitatea lor de compunere 

și culminând cu scopul real și ideal în virtutea căruia au fost instituite. De 

exemplu, evoluția Consiliului Constituțional a depășit previziunile 

constituanților, în sensul că a abandonat puternicul caracter politic înregistrat la 

începutul activității sale, pentru a deveni o jurisdicție însărcinată cu asigurarea 

Statului de drept, în general, iar în special, cu protecția drepturilor omului.  

Am putut observa astfel cum Curțile Constituționale nu sunt complet 

independente, indiferent de modul de compunere sau de garanțiile prevăzute în 

acest sens, dar și o dedicare a membrilor acestora față de elemente fundamentale 

precum supremația Constituției, separația puterilor în stat, interesul general, 

protecția individului, buna funcționare a Statului, ca rezultat al activismului 

judiciar demonstrat, transformând astfel Curțile Constituționale într-o putere 

legitimă în orice societate democratică.  
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Competențele încredințate organelor de jurisdicție constituțională reflectă 

puterea reală de care se bucură acestea în realizarea obiectivului stabilit la nivel 

constituțional. În mod general, cea mai mare importanță a fost acordată 

controlului de constituționalitate, ca mecanism de asigurare a protecției 

drepturilor omului. Aici intervin însă decalaje, prin raportare la regulile de 

procedură, pornind de la titularii dreptului de sesizare, până la tehnica concretă 

de aducere la îndeplinire a controlului constituțional. Întâlnim și anumite 

particularități, unde există doar un control a posteriori cum ar fi cazul Greciei, 

care a cunoscut întotdeauna un control al constituționalității legilor a posteriori, 

al Italiei sau al Spaniei, în cazul celei din urmă, cu excepția controlării 

constituționalității tratatelor internaționale. Modelul european permite 

cumularea unui control a priori cu un control a posteriori. Inconvenientele 

fiecărui tip de control sunt susceptibile de a fi relativizate, iar avantajele lor 

cumulate.  

De o importanță deosebită este însă tehnica concretă de realizare a 

controlului de constituționalitate, în următorul capitol punându-se accent pe 

mecanismele, generale sau specifice, de protejare a drepturilor omului garantate 

la nivel constituțional. Întâlnim, astfel, în Constituția fiecărui Stat analizat, 

dispoziții cu privire la drepturi și libertăți fundamentale, a căror efectivitate 

urmează să fie asigurată prin intermediul pârghiilor puse la dispoziția 

judecătorului constituțional.  

Care este însă eficiența unui astfel de mecanism urmează a fi stabilit în 

capitolul al IV-lea. Având drept reper decizia organului constituțional, stabilim 

eficacitatea acesteia în funcție de modalitatea de redactare și de motivare, de 

tipul de sancțiune aplicat, de efectele posibile sau autoritatea de lucru judecat 

relativă și/sau absolută. 

În mod evident, există anumite convergențe și divergențe în cadrul 

sistemelor de drept întâlnite. Dar, la nivel european, pare corect să vorbim mai 
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degrabă despre modele europene, „modelul european” inițial eșuând în stabilirea 

clară a apartenenței vreunui stat, din cele analizate, la acesta. 

Pe baza celor deja prezentate, partea a III-a se centrează pe modalitățile 

concrete de realizare a protecției drepturilor fundamentale, ca rezultat al 

internaționalizării dreptului. Astfel, în primul capitol abordăm problematica 

garantării drepturilor omului la nivel național, prin intermediul controlului de 

constituționalitate, controlului de convenționalitate, dar și al celui de 

conformitate cu dreptul Uniunii Europene. În acest context, vom stabili gradul 

de efectivitate a protecției asigurate la nivelul Statelor europene analizate, ca 

urmare a multiplicării surselor normative de garantare a drepturilor omului, dar 

și a dezvoltărilor jurisprudențiale. Dezvoltarea constantă a jurisprudenței sale și 

atașamentul profund față de problematica drepturilor omului califică judecătorul 

drept protectorul principal al drepturilor fundamentale. Constatăm însă, din cele 

prezentate, că mecanismele existente prezintă o serie de deficiențe. 

Complementaritatea consacrărilor formale ale acestora, dialogul judiciar, alături 

de cooperarea loială între nivelul național și cel supranațional, tind însă să le 

acopere, fapt care conduce, treptat, la o convergență în materie, absolut necesară 

în modalitatea de interpretare și aplicare a reglementărilor din domeniu.  

  Identificăm în secțiunea a III-a a acestui prim capitol efectele protecției 

primordiale a ierarhiei normative, în detrimentul celei acordate drepturilor 

omului, încercând să găsim o justificare a acestei situații întâlnite în multe State 

europene, dar și o posibilă soluție.  

Revenind la chestiunea modelării, întâlnim diverse propuneri în doctrină, 

ce au fost prezentate în cadrul capitolului al III-lea, făcând astfel trecerea înspre 

capitolul final, consacrat perspectivelor asupra modelării protecției drepturilor 

omului, prin prisma finalității comune – individul. 

Prin urmare, există un model de protecție a drepturilor omului la nivel 

european? Dificil de răspuns… În contextul globalizării dreptului, întâlnim o 
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anumită fuziune, o transformare a diversității lumii juridice într-o unitate. Deși 

nu a fost găsită o soluție universal acceptată, putem observa cu ușurință că în 

centrul preocupărilor se află individul, urmărindu-se protecția optimă a acestuia. 

Plecând de la acest fapt, putem recunoaște, la nivel european, aspirația de a crea 

un model de protecție a drepturilor omului, ce presupune impunerea unui anumit 

standard, cu aplicabilitate generală. Timpul este un factor esențial în dezvoltarea 

și fundamentarea trainică a unui model. Astfel că, în pofida unei perioade 

considerabile de protecție a drepturilor omului la nivel european, încă este 

timpuriu să ne pronunțăm asupra viabilității sale.  

În conturarea unui mecanism de protecție a drepturilor omului, la nivel 

european, două teorii se dovedesc a fi folositoare. 

Prima aparține juristului francez Jean-Paul Costa, fost Președinte al Curții 

Europene a Drepturilor Omului, care, prin intermediul unui articol, analizează 

posibilitatea creării unei Curți Supreme a Statelor Unite ale Europei. 

Cea de-a doua viziune întâlnită are ca obiectiv crearea unui model 

jurisdicțional european descentralizat de protecție a drepturilor omului. 

Prezentată în mod detaliat, teoria presupune instituirea unor Curți naționale de 

drepturi europene (CNDE), care, pentru a putea acoperi cele două mari ordini 

juridice europene, vor fi compuse din două secții distincte: una specializată în 

dreptul convențional, cealaltă în dreptul european. 

După cum apreciază și autorul, instituirea unor astfel de curți naționale 

implică însă modificări majore în cadrul Tratatelor Uniunii, Convenției europene 

a drepturilor omului, regulamentelor de procedură și nu în ultimul rând, în 

cadrul Constituțiilor naționale. Propunerea aceasta se dorește a fi însă o soluție 

posibilă în fața inconvenientelor actuale ale modelului centralizat, reprezentate 

de riscul unei eventual blocaj contencios și de protecția imperfectă a drepturilor 

omului pe continentul european.  
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O soluție se impune. Putem porni în demersul acesta de la rezultatul pe 

care tindem să-l obținem. Astfel, avem nevoie de un mecanism, care să conducă 

la coerența jurisprudenței în materia drepturilor omului, asigurând astfel 

efectivitatea protecției acestora la nivel național și, implicit, diminuarea 

condamnărilor pronunțate de jurisdicțiile europene. Apare ca fiind logic să 

putem reuși acest lucru prin prisma cunoașterii îndeaproape a elementelor ce 

determină apariția ingerințelor asupra drepturilor omului, dar și a modalităților 

optime de remediere a situației astfel create.  

Amintesc, în acest punct, de necesitatea instituirii unui mecanism special 

de garantare a drepturilor omului, în cadrul căruia particularului să-i fie permis 

accesul direct la Curtea Constituțională, for care să rămână, în acest fel, garantul 

suprem al drepturilor și libertăților fundamentale, la nivel național. Putem folosi, 

în acest sens, atât liniile directoare stabilite deja de către statele analizate de noi, 

precum Germania, Austria sau Spania, cât și rezultatele activismului judiciar 

înregistrat în altele.  

În mod evident, nu putem impune un anumit mecanism, general valabil, 

ca fiind cel optim pentru realizarea scopului propus, prin prisma considerentelor 

de natură politică, economică, socială, culturală etc. În plus, întâlnim diferențieri 

chiar între mecanismele speciale deja instituite în statele menționate anterior. 

Urmează ca Statul să aprecieze modalitatea concretă de realizare a acestuia, 

fiind ținut doar de condiția instituirii unei proceduri speciale de protecție a 

drepturilor omului garantate la nivel constituțional, la care justițiabilul să aibă 

acces direct. 

Cum am putea mobiliza un număr atât de mare de state în care apare ca 

fiind necesară o protecție superioară a drepturilor omului? Răspunsul este dat de 

elementul comun și anume Consiliul Europei, reprezentat prin Curtea Europeană 

a Drepturilor Omului, respectiv prin Convenția europeană a drepturilor omului. 

Cu o anterioritate și o vastă experiență în domeniu, comparativ cu majoritatea 
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Statelor membre, Curtea are autoritatea morală de a organiza acest proces de 

eficientizare a garantării drepturilor la nivel european, fără a afecta suveranitatea 

națională.  

În acest sens, poate fi redactat un nou Protocol, care să conțină obligația 

de rezultat a Statelor, fiind acordată libertate de apreciere în stabilirea condițiilor 

concrete de operare a mecanismului special. În plus, știm că Statele au libertatea 

de a ratifica sau nu acest Protocol. Mizăm astfel pe puterea exemplului și a 

rezultatelor efectiv obținute de Statele ce aleg să participe în mod direct la 

consolidarea protecției drepturilor fundamentale. 

Această nouă competență acordată Curților Constituționale nu implică 

revizuirea Constituțiilor naționale. Referitor la riscul de supraaglomerare al 

Curților Constituționale, invocăm atât dreptul comparat, cât și exemplele setate 

de CJUE sau CEDO, conform cărora instanțele pot funcționa în mod eficient, 

organizate în Camere. În plus, prin raportare la obiectivul propus și implicit, la 

rezultatul evitării condamnărilor pronunțate de forurile anterior menționate, pare 

un sacrificiu rezonabil.  

Având în vedere practica curentă a instanțelor constituționale de a invoca 

blocul jurisprudențial european, punerea la dispoziție a avizului consultativ, dar 

și aplicarea simultană și aproape fără excepții, de către judecătorii 

constituționali, atât a Constituției, cât și a Convenției, evoluția protecției 

drepturilor omului în această direcție apare ca fiind evidentă. Astfel, odată 

ajunsă cauza în fața Curții Constituționale, judecătorul urmează să poată aprecia 

dacă sesizează Curtea de la Strasbourg, în condițiile în care situația concretă 

ridică o problemă importantă în interpretarea și aplicarea Convenției sau atunci 

când există riscul ca hotărârea ce urmează a fi pronunțată să nu corespundă 

acquis-ului pretorian european. 

Care este însă utilitatea acestui mecanism? În general, justițiabilul alege 

calea sesizării CEDO pentru că nu îi este pus la dispoziție, la nivel național, un 
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mecanism care să-i garanteze aceeași eficiență. Prin instituirea mecanismului 

special, similar cu cel exercitat de către CEDO, dar realizat la nivel național, de 

către Curtea Constituțională, venim în întâmpinarea justițiabilului și asigurăm 

efectivitatea drepturilor corespondente, garantate la ambele niveluri, evitând 

astfel o nouă condamnare din partea CEDO. În plus, prin intermediul acestui 

mecanism, justițiabilul poate avea acces indirect la CEDO, reușind, în acest mod 

să beneficieze de interpretarea dispozițiilor normative aplicabile cauzei deduse 

judecății, concretizată însă într-o decizie definitivă pronunțată de Curtea 

Constituțională. În acest fel se asigură o armonizare a practicii privind drepturile 

omului la nivel european și o protecție efectivă a acestora, realizată la nivel 

național. În sprijinul acestei teorii invoc scopul Protocolului nr. 16, care este 

tocmai cel de a reține contenciosul drepturilor și libertăților fundamentale la 

nivel național.  

Fiecare parte beneficiază de concluzii intermediare, menite să puncteze 

răspunsurile identificate pe măsură ce studiul avansează. Concluziile generale 

vin să înglobeze rezultatele obținute pe parcursul lucrării, permițând astfel 

enunțarea unor rezultate clare înregistrate în domeniul protecției efective a 

drepturilor omului, cât și pronunțarea asupra unor eventuale direcții în care 

această realitate poate evolua. 

Prin urmare, scopul acestei lucrări a constat în demitizarea modelelor 

tradiționale de justiție constituțională, prin intermediul unui studiu comparativ 

extrem de complex. De asemenea, am observat că sistemele de drept pot 

prezenta discrepanțe, însă nu și cu privire la drepturile fundamentale ale omului. 

Astfel, analizând în mod inedit importante aspecte din doctrină și jurisprudență, 

subliniem viitorul imprevizibil al drepturilor omului, dar și o direcție comună, 

adoptată la nivel european. Fără dubiu, această lingua franca a drepturilor 

omului rămâne scopul suprem al oricărei ordini juridice.  

DOCTORAND:  Micică M. Adela Elena 


