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I. PRELIMINARII  

 

La 12 septembrie 1997 Republica Moldova a devenit parte la Convenţia pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO). Prin aderarea la CEDO Republica 

Moldova s-a angajat să asigure respectarea drepturilor garantate de CEDO şi protocoalele 

adiţionale la aceasta şi a recunoscut jurisdicţia Curţii Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) 

de a examina cererile depuse împotriva Moldovei.  

Termenii folosiţi în CEDO şi în jurisprudenţa CtEDO au un sens autonom. Nu există un 

comentariu oficial al CEDO. Interpretarea drepturilor şi libertăţilor convenţionale este realizată 

de CtEDO pe marginea examinării cauzelor concrete. În peste o jumătate de secol CtEDO a 

pronunţat peste 12000 de hotărîri, dintre care peste 200 vizează Republica Moldova. Statele Părţi 

la CEDO s-au angajat să se conformeze hotărîrilor definitive ale CtEDO.  

Studierea acestei discipline este menită să contribuie la familiarizarea candidaţilor la 

funcţiile de judecător şi procuror din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei cu principiile de 

aplicare a CEDO, cu modul de funcţionare a CtEDO şi efectele hotărîrilor CtEDO. O atenţie 

deosebită la predarea cursului va fi acordată jurisprudenţei CtEDO în cauzele moldoveneşti şi 

aplicării CEDO în sistemul de drept al Republicii Moldova. 

 

II. COMPETENŢE 

 

Prin studiul disciplinei audientul va obţine următoarele competenţe: 

 va putea să relateze despre particularităţile sistemului de protecţie a drepturilor omului 

instituit prin CEDO 

 va cunoaşte catalogul drepturilor reglementate de CEDO şi procedura CtEDO 

 va cunoaşte legislaţia şi practica judiciară naţională cu privire la aplicarea CEDO în 

sistemul de drept al Republicii Moldova 

 va avea abilitatea de a determina soluţii corecte privind problemele de ordin practic de 

interpretare şi aplicare a prevederilor CEDO 

 va dezvolta abilitatea de a aplica principiile de drepturile omului în activitatea sa 

profesională zilnică 

 

III. PRINCIPALELE OBIECTVE 

 

La sfîrşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să:  

- definească principiile CEDO; 

- identifice drepturile garantate de CEDO; 

- descrie modul de organizare şi funcţionare a CtEDO şi procedura de examinare a 

cererilor de către CtEDO; 

- explice efectele hotărîrilor  CtEDO; 

- explice esenţa cauzelor de referinţă contra Moldovei examinate de CtEDO; 

- aplice legislaţia şi practica judiciară naţională cu privire la implementarea CEDO în 

sistemul de drept al Republicii Moldova; 

- identifice discrepanţele dintre legislaţia Republicii Moldova şi practica CtEDO 

- soluţioneze cauze concrete prin aplicarea corectă a drepturilor garantate de CEDO; 

- aplice practica CtEDO la emiterea unui act procedural şi în activitatea profesională; 

- actualizeze cunoştinţele sale în domeniul CEDO. 
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IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 

Denumirea 

disciplinei 

Formatori Semestrul  Total 

ore 

Ore 

Curs 

Ore 

practice 

Evaluarea 

finală 

CEDO şi 

jurisprudenţa 

CtEDO 

Luciana 

IABANGI 

Diana SÂRCU 

 

I 

 

54 ore 

 

18 ore 

 

36 ore 

 

examen 

 

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

 

Nr. 

d/o 
TEMATICA 

Ore  

curs 

Ore 

practice 

1.  

Sistemul Consiliului Europei de protecţie a drepturilor omului. 

Noţiuni generale despre Convenţia Europeană pentru Drepturile 

Omului  

2 2 

2.  Criterii de inadmisibilitate a cererilor la CtEDO 2 4 

3.  Procedura CtEDO 2 4 

4.  

Dreptul la viaţă (art. 2 CEDO), Interzicerea torturii (art. 3 CEDO)  

Activitate individuală - Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate (art. 

4) 

2 4 

5.  

Dreptul la libertate şi siguranţă (art. 5 CEDO)  şi Dreptul la un proces 

echitabil (partea I)  

Activitate individuală - Libertatea de circulaţie (art. 2 prot. 4) 

2 4 

6.  

Dreptul la un proces echitabil (partea II), Dreptul la un recurs efectiv 

(art. 13 CEDO)   

Activitate individuală - Garanţii suplimentare în cazul procedurilor 

penale 

2 6 

7.  Drepturile calificate 2 4 

8.  

Interzicerea discriminării (art. 14 CEDO şi Protocolul nr. 12 la 

CEDO), Protecţia proprietăţii (art. 1 prot. 1), Dreptul la instruire (art. 

2 prot. 1),  Dreptul la alegeri libere (art.3 prot. 1), Expulzarea 

2 4 

9.  Efectele hotărârilor CtEDO 2 4 

 TOTAL 18 36  

 

                                                VI. UNITĂȚI TEMATICE 

 

Unități tematice 
Strategii didactice 

Resurse logistice 

Sugestii pentru 

lucrul individual 

Tema 1. Sistemul Consiliului Europei de protecţie a drepturilor omului. Noţiuni generale despre 

Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului  

Ore curs 

1. Protecţia DO în cadrul Consiliului Europei: sistemul 

instituit prin CEDO, sistemul instituit prin Convenţia 

europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau 

tratamentelor inumane sau degradante. 

2. Noţiuni generale despre CEDO: elaborarea CEDO, 

situaţia existentă pînă la Protocolul nr. 11, schimbările 

introduse prin Protocolul nr.11, schimbările introduse 

Ore curs 

 

 

Prelegere cu 

suport vizual  

 

Proiector/laptop 

Acces la internet  

 

 

 

Studiu individual 

de cercetare, 

lectura   
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prin Protocolul nr. 14, schimbările propuse de Protocolul 

nr. 15, prevederile Protocolului nr.16, aderarea Republicii 

Moldova, principiile de interpretare a CEDO, Statutul 

CEDO în sistemul de drept al Republicii Moldova, 

Organizarea CtEDO, Hotărîrile și Deciziile CtEDO , 

surse de informare cu privire la CEDO și jurisprudența 

CtEDO. 

3. Noţiuni generale despre drepturile garantate de 

CEDO: drepturile „calificate” şi „necalificate”, obligaţia 

de a asigura respectarea drepturilor omului (art. 1 CEDO) 

(obligaţii negative şi pozitive), distincţia dintre „drepturi” 

şi „libertăţi”, triplul test (prevăzut de lege, scopul legitim 

şi proporţionalitatea), limitarea aplicării restrîngerilor 

drepturilor (art. 18 CEDO), derogarea în caz de stare de 

urgenţă (art. 15 CEDO) şi denunţarea CEDO (art.58 

CEDO). 

Ore practice 

1. Să caracterizeze sistemul CEDO de protecţie a 

drepturilor omului 

2. Să definească mandatul Comitetului european pentru 

prevenirea torturii şi tratamentelor sau pedepselor 

inumane sau degradante (CPT) 

3. Să aplice principiile de interpretare a CEDO 

4. Să relateze despre organizarea CtEDO, precum şi 

despre hotărîrile şi deciziile CtEDO 

5. Să relateze noţiuni generale despre drepturile 

garantate de CEDO 

6. Să dezvolte abilităţi practice de căutare a 

jurisprudenţei CEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore practice 

 

Brainstorming  

Dezbaterea 

Exerciţiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiu individual 

de cercetare, 

lectura,  

exerciţiul  

 

 

Tema 2. Criterii de inadmisibilitate a cererilor la CtEDO 

Ore curs 

1. Excepţiile preliminare:  procedura incidentă,  

momentul derulării, importanţa satisfacerii 

condiţiilor de admisibilitate, impactul asupra 

procedurii. 

2. Condiţii de procedură: epuizarea căilor de recurs 

interne, respectarea termenului de 6 luni, excluderea 

anonimatului, condiţia de litispendenţă, examinare 

anterioară. 

3. Condiţii de fond: incompatibilitatea, caracterul 

abuziv, lipsa vădită de fundament,  prejudiciu 

neimportant. 

 

Ore practice 

1. Să definească procedura incidentă 

2. Să identifice momentul invocării excepţiilor 

preliminare şi partea care le invocă  

3. Să distingă condiţiile de admisibilitate legate de 

procedură de cele legate de fondul cauzei 

4. Să cerceteze jurisprudenţa CtEDO aplicabilă 

condiţiilor de admisibilitate 

5. Să formuleze principiile degajate de CtEDO privind 

Ore curs 

 

Prezentare 

Power Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discutarea 

noilor evoluţii 

jurisprudenţiale 

Evaluarea 

lucrului 

individual 

Studiu de caz 

 

 

 

Studiu normativ 

 

Studiu 

jurisprudenţial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portofoliu 

„Calitatea de 

victimă” 

Raport „Rezervele 

la CEDO” 

Referat 

„Incompatibilitatea 

cererii cu CEDO” 
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interpretarea condiţiilor de inadmisibilitate 

6. Să proiecteze excepţiile preliminare pe marginea 

unei speţe  

Elaborarea 

compendiului 

personal 

Tema 3. Procedura CtEDO 

Ore curs 

1. Introducerea cererii: natura cererilor, rolul grefei, 

prioritatea tratării cererilor 

2. Parcursul cererii: admisibilitatea, examinarea 

fondului, adoptarea hotărârii, retrimiterea 

3. Procedura contencioasă: observaţii, replici, duplici, 

audierile, misiunile de constatare a faptelor, probele 

şi sarcina probaţiunii, reglementarea amiabilă, 

radierea de pe rol, desesizare, asistenţa juridică şi 

reprezentarea 

4. Chestiuni incidente: măsuri provizorii, terţa 

intervenţie 

 

Ore practice 

1. Să distingă categoriile de cereri de sesizare a CtEDO 

2. Să identifice circumstanţele de examinare prioritară a 

unei cereri 

3. Să cerceteze etapele examinării unei cereri pe rolul 

CtEDO 

4. Să analizeze elementele de procedură a CtEDO 

5. Să formuleze observaţii pe marginea unei cereri 

adresate CtEDO 

6. Să proiecteze schema completă de examinare a 

cererii în faţa CtEDO  

 

  

Ore curs 

 

 

Prezentare 

Power Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ore practice 

 

Evaluarea 

lucrului 

individual 

Completarea 

formularului de 

cerere 

 

 

 

Studiu normativ 

 

Studiu 

jurisprudenţial 

 

Studiul 

instrucţiunilor 

practice ale 

CtEDO 

 

 

 

 

Formularea 

cererilor 

individuale 

Proiectarea 

individuală a 

parcursului cererii 

Elaborarea unui 

fişier tematic 

„Cereri 

interstatale” 

Actualizarea 

compendiului 

personal 

 

Tema 4. Dreptul la viaţă (art. 2 CEDO), Interzicerea torturii (art. 3 CEDO)  

 

Ore curs 

 

1. Dreptul la viaţă (art. 2 CEDO): conceptul de „viaţă”, 

para. 2 al art. 2 CEDO şi Protocoalele nr. 6 şi 13 la 

CEDO,obligaţii pozitive în temeiul art. 2 al CEDO. 

2.Interzicerea torturii (art. 3 CEDO): aplicabilitatea art. 

3 CEDO (nivelul minim de severitate), conceptele de 

„tortură”, „tratament inuman”, „tratament degradant”, 

„pedeapsă inumană” şi „pedeapsă degradantă”, obligaţii 

pozitive: condiţiile de detenţie, obligaţia de a efectua o 

anchetă cu privire la plîngerile de maltratare, obligaţia de 

a proteja minorii împotriva maltratărilor, art. 3 CEDO şi 

acordarea asistenţei medicale, chestiuni legate de 

expulzare şi extrădare, „culoarul morţii”, discriminarea şi 

art. 3 CEDO, cauze moldoveneşti cu privire la art. 2 şi 

art. 3 CEDO 

 

 

Prelegere cu 

suport vizual  

 

Proiector/laptop 

Acces la internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore curs 

 

Studiu individual 

de cercetare a 

jurisprudenţei 

CtEDO indicate 

de formator, 

lectura surselor 

bibliografice   
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Ore practice 

 

1. Să definească dreptul la viaţă, potrivit jurisprudenţei 

CtEDO 

2.Să relateze cazurile de justificare a omorului conform 

paragrafului 2 art. 2 CEDO 

3. Să  identifice soluţii corecte la problemele de ordin 

practic privind aplicarea clauzelor de excepţie din 

paragraful 2 al art.2 CEDO 

4.  Să identifice atît obligaţii substantive (pozitive şi 

negative) cît şi obligaţii procedurale ale statului conform 

art. 2 CEDO 

5. Să relateze despre completarea garanţiilor dreptului la 

viaţă prin prevederile Protocolului nr.6 şi Protocolul nr. 

13 CEDO. 

6. Să explice conţinutul dreptului garantat de art. 3 

CEDO şi evaluarea standardului minim de severitate. 

7. Să relateze despre sarcina şi standardul probei în cazul 

în care o persoană este arestată sau deţinută 

8.  Să identifice atît obligaţii substantive cît şi obligaţii 

procedurale ale statului conform art. 3 CEDO 

9. Să cunoască şi aplice jurisprudenţa relevantă CtEDO 

privind aplicare art. 2 şi 3 CEDO.  

10. Să întocmească o hotărîre CEDO, în baza unei speţe, 

aplicînd jurisprudenţa CtEDO privind art. 2 şi 3 CEDO. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Discuţia, 

brainstorming-

ul, exerciţiul, 

studiul de caz, 

jocul de rol 

Ore practice 

 

 

Studiu individual 

de cercetare a 

jurisprudenţei 

CtEDO indicate 

de formator, 

lectura surselor 

bibliografice   

 

Tema 5. Dreptul la libertate şi siguranţă (art. 5 CEDO) şi Dreptul la un proces echitabil (partea I)  

 

 

Ore curs 

1. Dreptul la libertate şi siguranţă (art. 5 CEDO) şi 

Libertatea de circulaţie (art. 2 prot. 4): conceptul de 

„lipsire de libertate”, prezumţia de libertate şi excepţiile 

cînd o persoană poate fi lipsită de libertate, înştiinţarea 

asupra motivelor arestării şi asupra oricărei acuzaţii aduse 

(art. 5 para. 2), autorizarea arestului persoanei reţinute în 

temeiul art. 5 para. 1 lit. c (art. 5 para. 3),dreptul de a 

depune un recurs împotriva arestării sau reţinerii (art. 5 

para. 4), dreptul la reparaţii pentru lipsirea de libertate 

contrară art. 5 CEDO (art. 5 para. 5),cauze moldoveneşti 

cu privire la art. 5 CEDO, libertatea de circulaţie (art. 2 

prot. 4). 

2. Dreptul la un proces echitabil (partea I): conceptul de 

„judecare în mod echitabil”, aplicabilitatea art. 6, 

necesitatea unei proceduri judiciare, drepturi şi obligaţii 

cu caracter civil şi existenţa „încălcării”, acuzaţie în 

materie penală îndreptată împotriva sa, accesul la justiţie, 

 

 

 

Prelegere cu 

suport vizual  

 

Proiector/laptop 

Acces la internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore curs 

 

Studiu individual 

de cercetare a 

jurisprudenţei 

CtEDO indicate 

de formator, 

lectura surselor 

bibliografice   
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dreptul la o instanță instituită prin lege,dreptul la o 

instanţă independentă şi imparţială, dreptul la examinarea 

cauzei într-un termen rezonabil, executarea hotărîrilor 

judecătorești 
 

Ore practice 

1. Să definească conceptul autonom  „privare de 

libertate” 

2. Să explice aplicarea excepţiilor de la regula libertăţii, 

enumerate în art. 5 paragraful 2 CEDO 

3. Să explice esenţa obligaţiei statutului de a furniza în 

cel mai scurt termen motivele arestării 

4. Să argumenteze importanţa obligaţiei statului de a 

aduce prompt orice persoană deţinută în faţa unui 

judecător sau altui magistrat împuternicit prin lege cu 

exercitarea atribuţiilor judiciare 

5. Să identifice conţinutul dreptului de a depune un recurs 

împotriva arestării sau reţinerii unei persoane cu scopul 

stabilirii legalităţii detenţiei  

6. Să relateze despre dreptul la reparaţii ale victimei 

supuse unei arestări sau reţineri ilegale 

7. Să cunoască şi aplice jurisprudenţa relevantă CtEDO 

privind aplicare art. 5 CEDO.  

8. Să întocmească o hotărîre CEDO, în baza unei speţe, 

aplicînd jurisprudenţa CtEDO privind art. 5 CEDO 

9. Să definească conceptele autonome şi sfera de aplicare 

a art. 6 CEDO la procesul civil şi penal şi la diferite etape 

ale procesului. 

10. Să aplice conceptul autonom de drepturi şi obligaţii 

cu caracter civil şi acuzaţie în materie penală 

11. Să aplice dreptul de acces la justiţie  şi să cunoască 

limitările ce-i pot fi aduse 

12. Să aplice testul obiectiv şi subiectiv în ceea ce 

priveşte instanţa de judecată 

13. Să determine caracterul rezonabil al termenului de 

examinare a dosarului în baza criteriilor stabilite de 

CtEDO 

14.Să cunoască şi aplice jurisprudenţa relevantă CtEDO 

privind aplicare art. 6 CEDO.  

8. Să întocmească o hotărîre CEDO, în baza unei speţe, 

aplicînd jurisprudenţa CtEDO privind art. 6 CEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discuţia, 

brainstorming-

ul, exerciţiul, 

studiul de caz, 

jocul de rol 

 

 

 

 

 

 

 

Ore practice 

 

Studiu individual 

de cercetare a 

jurisprudenţei 

CtEDO indicate 

de formator, 

lectura surselor 

bibliografice   

 

Tema 6.  Dreptul la un proces echitabil (partea II), Dreptul la un recurs efectiv (art. 13 CEDO)   

 

Ore curs 

1. Dreptul la un proces echitabil (partea II): dreptul la 

judecarea într-un mod public al cauzei, dreptul la 

judecarea cauzei într-un mod echitabil (posibilitatea de a 

participa la examinarea cauzei, egalitatea armelor, 

contradictorialitatea şi prezentarea probelor, hotărîrea 

motivată, securitatea raporturilor juridice), prezumţia 

nevinovăţiei (art. 6 para. 2), drepturile acuzatului (dreptul 

 

 

Prelegere cu 

suport vizual  

 

Proiector/laptop 

Acces la internet  

 

Ore curs 

 

Studiu individual 

de cercetare a 

jurisprudenţei 

CtEDO indicate 

de formator, 

lectura surselor 
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de a fi informat asupra naturii şi cauzei acuzaţiei aduse, 

dreptul de a nu se auto-incrimina, dreptul de a dispune de 

timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării 

sale,dreptul la apărător, dreptul de a chema şi interoga 

martori, dreptul la interpret, cauze moldoveneşti cu 

privire la art. 6 CEDO. 

2.Dreptul la un recurs efectiv (art. 13 CEDO). Raportul 

dintre art. 13 şi alte articole CEDO. 

 

Ore practice 

1. Să determine aplicabilitatea dreptului persoanei la o 

audiere publică 

2. Să aplice garanţiile dreptului la judecarea cauzei în 

mod echitabil 

3. Să relateze jurisprudenţa CtEDO cu privire la aplicarea 

prezumţiei nevinovăţiei 

4. Să identifice drepturile acuzatului conform 

prevederilor art. 6 CEDO 

5. Să relateze despre noţiunea de recurs efectiv în sensul 

art. 13 CEDO 

6. Să determine raportul dintre art. 13 CEDO şi alte 

articole din Convenţie  

5.Să cunoască şi aplice jurisprudenţa relevantă CtEDO 

privind aplicare art. 6 CEDO.  

6. Să întocmească o hotărîre CEDO, în baza unei speţe, 

aplicînd jurisprudenţa CtEDO privind art. 6 CEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discuţia, 

brainstorming-

ul, exerciţiul, 

studiul de caz, 

jocul de rol 

bibliografice   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore practice 

 

Studiu individual 

de cercetare a 

jurisprudenţei 

CtEDO indicate 

de formator, 

lectura surselor 

bibliografice   

 

 

Tema 7.  Drepturile calificate 

Ore teoretice 

1. Conceptul de drepturi calificate: identificare, triplul 

test, convergenţa lor 

2. Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie 

(art. 8 CEDO): interceptarea corespondenţei şi a 

convorbirilor, percheziţionarea „domiciliului”, 

drepturile părinteşti, situaţia deţinuţilor, dreptul la 

imigrare, starea civilă, informaţiile cu caracter 

personal, poluarea şi zgomotul excesiv, defăimarea 

şi viaţa privată 

3. Libertatea de exprimare (art. 10 CEDO): conţinutul, 

destinatarii protecţiei, noile dimensiuni ale protecţiei 

4. Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie (art. 

9 CEDO): libertatea de a schimba religia sau 

convingerea, libertatea de a-şi manifesta religia 

5. Libertatea de întrunire şi asociere (art. 11 CEDO: 

autorizarea întrunirilor şi sancţionarea pentru 

participarea la întruniri neautorizate, înregistrarea 

asociaţiilor obşteşti, suspendarea/lichidarea 

asociaţiilor obşteşti sau a partidelor politice, 

interzicerea simbolurilor partidelor, refuzul de a 

înregistra cultele religioase 

 

Ore practice 

Ore teoretice 

 

 

Prezentare 

Power Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore practice 

 

 

 

Studiu 

jurisprudenţial 
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1. Să distingă drepturile absolute de cele calificate 

2. Să identifice jurisprudenţa relevantă pe marginea 

drepturilor calificate 

3. Să formuleze principiile de aplicabilitate degajate 

din jurisprudenţă la examinare fiecărui caz în 

parte 

4. Să aplice exerciţiul triplului test la evaluarea unei 

ingerinţe 

5. Să formuleze cereri de sesizare a CtEDO cu 

privire la încălcarea drepturilor calificate 

 

 

Discutarea 

noilor evoluţii 

jurisprudenţiale 

 

Testare 

 

Evaluarea 

lucrului 

individual 

 

 

Identificarea 

fişierelor tematice 

pertinente 

Elaborarea 

fişierului tematic 

„Răpirea copiilor” 

Elaborarea 

fişierului tematic 

„Simboluri 

politice” 

Actualizarea 

compendiului 

personal 

 

Tema 8. Interzicerea discriminării (art. 14 CEDO şi Protocolul nr. 12 la CEDO), Protecţia 

proprietăţii (art. 1 prot. 1), Dreptul la instruire (art. 2 prot. 1),  Dreptul la alegeri libere (art.3 prot. 

1), Expulzarea 

Ore teoretice 

1. Interzicerea discriminării (art. 14 CEDO şi Prot. 

12): autonomia interdicţiei,  discriminări legitime, 

clauza generală de nediscriminare, discriminarea 

rasială, orientarea sexuală, identitatea de gen 

2. Protecţia proprietăţii (art.1, Prot.1): noţiunea de 

„bun”, lipsirea de proprietate, reglementarea 

folosinţei bunurilor 

3. Dreptul la instruire (art. 2, Prot.1): accesul la 

instruire, opiniile filosofice şi religioase ale părinţilor 

4. Dreptul la alegeri libere(art. 3, Prot.1): conţinutul 

dreptului la alegeri libere, eligibilitatea, dreptul de 

vot al deţinuţilor 

5. Expulzarea: interzicerea expulzării propriilor 

cetăţeni (art. 3 prot. 4), interzicerea expulzării 

colective de străini (art. 4 prot. 4),garanţiile 

procedurale în cazul expulzărilor de străini (art. 1 

prot. 7) 

Ore practice 

1. Să definească discriminare în sensul CEDO 

2. Să formuleze principiile de aplicabilitate degajate 

din jurisprudenţă la examinare cazurilor de 

discriminare 

3. Să identifice jurisprudenţa relevantă pe marginea 

încălcărilor prevăzute de Prot.1 

4. Să aplice principiul proporţionalităţii la evaluarea 

unei ingerinţe în exercitarea dreptului de 

proprietate şi dreptului la alegeri libere 

5. Să determine întinderea marjei de apreciere a 

statelor  în cazul dreptului la instruire 

6. Să formuleze cereri de sesizare a CtEDO cu 

privire la încălcarea garanţiilor contra expulzărilor 

 

Ore teoretice 

 

Prezentare 

Power Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore practice 

Discutarea 

noilor evoluţii 

jurisprudenţiale 

 

Testare 

 

Evaluarea 

lucrului 

individual 

 

 

 

Studiu 

jurisprudenţial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificare 

fişierelor tematice 

pertinente 

Referat 

„Discriminarea de 

gen” 

 

Portofoliu „ 

Discriminarea 

romilor” 

 

Actualizarea 

compendiului 

personal 
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Tema 9. Efectele hotărârilor CtEDO 

Ore teoretice 

1. Actele CtEDO: varietate, structură, caracter 

definitiv 

2. Modalităţi de executare: măsuri cu caracter 

individual, măsuri cu caracter general, procedura 

pilot 

3. Supravegherea executării hotărârilor CtEDO: 

Rolul Comitetului de Miniştri, sistemul de 

raportare, încheierea monitorizării 

4. Consecinţele neexecutării hotărârilor CtEDO: 

consecinţe politice, consecinţe juridice 

 

Ore practice 

1. Să definească actele CtEDO 

2. Să identifice varietatea actelor CtEDO 

3. Să stabilească momentul intrării în vigoare  

4. Să stabilească termenul de executare a hotărârilor 

CtEDO 

5. Să formuleze modalităţile de executare a 

hotărârilor CtEDO 

6. Să identifice rolului Comitetului de Miniştri în 

procesul executării 

7. Să determine consecinţele neexecutării unei 

hotărâri CtEDO 

8. Să întocmească o hotărâre CtEDO pe marginea 

unei speţe 

 

 

Ore teoretice 

Prezentare 

Power Point 

 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

Ore practice 

Întocmirea unei 

hotărâri 

 

Evaluarea 

lucrului 

individual 

 

 

 

Studiu normativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat 

„Monitorizarea 

executării hot. 

Catan şi alţii c. 

Moldovei şi 

Federaţiei Ruse” 

 

Actualizarea 

compendiului 

personal 

 



 11 

VII. EVALUAREA  

 

A. Evaluarea continuă va consta din: 

(a) rezolvarea speţelor la orele practice; 

(b) evaluarea referatelor prezentate la orele practice; 

(c) evaluarea lucrului individual 

(d) verificarea cunoștințelor pe baza testelor scrise; 

(e) prestaţia audientului la orele de curs și orele practice. 

 

B. Evaluarea finală va consta dintr-o examinare scrisă ce va cuprinde subiectele din 

curriculum. Examinarea scrisă va fi divizată în 2 părţi, după cum urmează: 

(a) un subiect teoretic; 

(b) soluţionarea a 2 speţe.  
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