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INTRODUCERE

Fundamentarea protecţiei drepturilor omului în Comunitatea
Europeană şi, mai recent, în Uniunea Europeană a beneficiat de aportul
important şi constant al Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.
Protecţia drepturilor omului s-a realizat pe calea pandectistă, prin
interpretările integratoare, pronunţate de CJCE, cele mai multe dintre
acestea în întrebări preliminare – în cadrul dialogului dintre instanţe
europeană şi instanţele naţionale. Indirect, instanţele naţionale au avut un rol
important, întrucât au obligat CJCE să aprofundeze şi să pronunţe hotărâri,
în cele mai multe dintre acestea utilizând metoda teleologică de interpretare.
Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene evidenţiază o primă etapă,
etapă în care, surprinzător, apar primele semne ale unei concurenţe judiciare
internaţionale. Curtea Europeană a Drepturilor Omului – instituţie
recunoscută şi cu o practică substanţială, consolidată în acest domeniu – a
fost, şi este, reperul faţă de care CJCE s-a situat în pronunţarea hotărârilor
sale.
O primă încercare de eliminare a unor discrepanţe între interpretările
celor două Curţi a fost aderarea CE la CEDO. Prin avizul său, CJCE a
respins această posibilitate, deşi, într-o oarecare contradicţie cu propriile
hotărâri, în care este invocată Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi
hotărârile Curţii.
Tratatul de la Lisabona, de reformă instituţională şi a competenţelor
Uniunii propune aderarea UE la CEDO fără să fi prevăzute multe detalii
juridice, de ordin tehnic şi fără a lăsa rezolvată o problema importantă, de
nerezolvat aproape, a ierarhiei instanţelor internaţionale (mai precis, a
normelor juridice).
Drepturile omului în Uniunea Europeană se prezintă în acest moment,
drept un domeniu în schimbare, prin trecerea de la CE la UE – în
perspectiva intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În acelaşi timp,
ultimii ani au indicat mutaţii interesante şi importante în domeniul
drepturilor omului în cadrul pilonului al treilea, evidenţiat, nu atât prin
legislaţie europeană cât mai ales prin hotărârile CJCE.
Implicaţiile juridice şi politice ale recursului la propria jurisdicţie în
materia drepturilor omului, accesul la subsidiar, şi uneori interpretabil, la
dispoziţiile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, poate impulsiona
11

procesul declanşat în 2000, prin adoptarea Cartei Drepturilor Fundamentale
a Uniunii Europene – un document fără valoare juridică obligatorie (până în
prezent) şi destul de stufos.
Tratatul de la Lisabona impune obligativitatea dispoziţiilor Cartei în
sistemul european şi ne pune în faţa unei dileme cu privire la dualitatea
interpretărilor celor două Curţi (CJCE şi CEDO) în domeniul drepturilor
omului.
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CAPITOLUL I
INSTRUMENTE JURIDICE EUROPENE DE PROTECŢIE
A DREPTURILOR OMULUI
În plan universal, dar şi regional (în special, european)1 există instituţii
care realizează protecţia drepturile omului.
În acest sens, la nivel european au fost adoptate mai multe convenţii,
principalele instituţii care au promovat astfel de acte juridice internaţionale
fiind Consiliul Europei, Uniunea Europeană şi Organizaţia pentru Securitate
şi Cooperare în Europa.
Mecanismele europene de protecţie a drepturilor omului reprezintă
„un sistem închegat care – mai ales între anii 1995-2000 şi-a demonstrat
eficienţa în protecţia şi garantarea drepturilor omului în statele europene”.2
O problemă care a apărut, într-o stare incipientă, dar care poate avea
consecinţe imprevizibile (şi nedorite pentru cetăţenii europeni) este a
concurenţei jurisdicţionale, exercitate în special între Curtea de Justiţie a
Comunităţilor Europene şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Secţiunea 1. Protecţia drepturilor omului în sistemul Consiliului Europei
Consiliul Europei a fost creat ca o organizaţie internaţională regională
în anul 1949, având, în prezent, drept membri cvasitotalitatea statelor
europene.3
În sistemul Consiliului Europei există atât organe care nu au
competenţe exclusive în materia drepturilor omului (Comitetul de Miniştri,
Adunarea Parlamentară, Secretariatul) cât şi organe specializate în materia

1

Dumitru Mazilu, Drept internaţional public, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001,
p. 322; Dumitru Mazilu, Drepturile omului. Concept, exigenţe şi realităţi contemporane,
Ed. Lumina Lex, Bucureşti, ed. a II-a, 2003, p. 146 şi urm.
2
Viorel Marcu, Les mécanismes internationaux garantissant les Droits de l'Homme, Thèse
de Doctorat, Cluj Napoca, 1997, apud. Dumitru Mazilu, Drepturile omului, op. cit.,
p. 200.
3
Victor Duculescu, Protecţia juridică a drepturilor omului. Mijloace interne şi
internaţionale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 98.

13

drepturilor omului4 (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Comitetul de
Experţi Independenţi – Carta Socială Europeană, Comisarul Drepturilor
Omului, Comitetul Guvernamental – Carta Socială Europeană, Comitetul
European pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor
Inumane sau Degradante; Comitetul Consultativ – Convenţia europeană cu
privire la statutul juridic al muncitorului migrant; Comitetul Consultativ –
Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale; Comitetul de
experţi – Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare; Comitetul
consultativ – Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea
automatizată a datelor cu caracter personal; Comitetul director pentru
bioetică).5
§ 1. Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Convenţia europeană a drepturilor omului a fost elaborată în cadrul
Consiliului Europei şi semnată la 4 noiembrie 1950 la Roma.6 Convenţia a
fost completată de 14 protocoale adiţionale, dispoziţiile Convenţiei fiind
aplicabile în ţările europene.7
Legătura dintre Declaraţia universală a drepturilor omului (ONU) şi
Convenţia europeană este evidentă, sistemul de garanţii stabilit prin aceasta
din urmă fiind mai elaborat.8
La nivel comunitar, prima declaraţie referitoare la drepturile omului
a fost semnată în 1970 între Comisie, Parlament şi Consiliul de Miniştri şi
făcea referire la Convenţia europeană.9
Prin dispoziţiile Convenţiei a fost constituită o Comisie (organ
al Consiliului Europei) care şi-a încetat activitatea la 1 noiembrie 1999.10
4

Pentru relaţia dintre Uniunea Europeană şi Consiliul Europei: Nicoleta Diaconu,
Sistemul institutional al Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001.
5
Stelian Scăunaş, Dreptul internaţional al drepturilor omului, Ed. All Beck, Bucureşti,
2003, p. 54.
6
România este parte la Convenţie, ratificând-o prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994 privind
ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi
a protocoalelor adiţionale la această convenţie, publicată în Monitorul Oficial nr. 135 din
31 mai 1994.
7
Dumitru Mazilu, Drepturile omului, op. cit, p. 201.
8
Emiliano Grossman, Bastien Irondelle, Sabine Saurugger, Les mots de l' Europe.
Lexique de l'intégration européenne, Presses de Sciences Po. Fondation Robert Schuman,
2001, p. 99.
9
Ibdem. Jean-Pierre Marguénaud, La Cour européenne des droits de l'homme, Paris,
Dalloz, 1996, p. 114.
10
Pentru o prezentare istorică a Comisiei Europene a Drepturilor Omului: C.L. Popescu,
Protecţia internaţională a drepturilor omului. Surse, instituţii, proceduri, Ed. All,
Bucureşti, 2000, p. 73-77.
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Comisia Europeană a Drepturilor Omului se întrunea ori de câte ori era
necesar, atunci când circumstanţele indicau această necesitate. Comisia era
convocată de către secretarul general al Consiliului Europei. Această
instituţie a avut un rol important în promovarea apărării drepturilor
particularilor în faţa unei instanţe de acest tip.
În privinţa Curţii Europene a Drepturilor Omului putem aprecia că
aceasta a avut un rol important şi înainte de intrarea în vigoare a
Protocolului nr. 11 la Convenţia europeană a drepturilor omului. Curtea
avea un rol şi anterior acestei modificări a statutului, când, alături de
Comisia Europeană a Drepturilor Omului şi Comitetul Miniştrilor veghea la
garantarea drepturilor consacrate prin Convenţie.11
Protocolul nr. 11 la Convenţie a marcat o modificare instituţională în
privinţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.12
În Raportul Explicativ la Protocolul nr. 11 se subliniază necesitatea
reformei şi a urgenţei luării unor măsuri drept consecinţă a numărului
crescut de plângeri depuse la Comisia Europeană a Drepturilor Omului şi a
aderării a noi state.13 Statele membre au luat în considerare necesitatea şi
urgenţa restructurării mecanismului de control stabilit de convenţie pentru a
menţine şi a întări eficacitatea apărării drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale prevăzute de convenţie, având în vedere, în principal,
creşterea numărului de cereri şi de state membre ale Consiliului Europei.
Prin urmare, s-a impus amendarea anumitor dispoziţii ale convenţiei
în sensul înlocuirii, în special, a Comisiei şi a Curţii Europene a Drepturilor
Omului existente printr-o nouă Curte permanentă.
În chiar primul articol al titlului II („Curtea Europeană a Drepturilor
Omului”) se arată că pentru a asigura respectarea angajamentelor care
decurg pentru statele contractante la convenţie şi la protocoalele sale, se
înfiinţează o Curte Europeană a Drepturilor Omului. Aceasta va funcţiona
permanent.
11

Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, Ed. All Beck,
Bucureşti, 2004, p. 31 şi urm.
12
România a ratificat Protocolul nr. 11 prin Legea nr. 79 din 6 iulie 1995 privind
ratificarea Protocolului nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale referitor la restructurarea mecanismului de control stabilit prin
convenţie, încheiat la Strasbourg la 11 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 147 din
13 iulie 1995.
13
Numărul de cereri a crescut de la 401 (1981) la 2037 (1993). La 31.12.2008 erau
înregistrate pe rolul Curţii – 97.3000 de cereri. Cu toate acestea, în doctrină se consideră că
Protocolul nr. 11 a fost un insucces. Marin Voicu, Curtea Europeană a Drepturilor
Omului. 50 de ani de existenţă (1959-2009), Ed. Universul Juridic, 2009, p. 9.
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Curtea are două tipuri de competenţe:
 competenţe contencioase (care privesc sesizările individuale şi
sesizările statale);14
 competenţe necontencioase – aviz consultativ.15

§ 2. Comitetul de Experţi Independenţi
Comitetul de Experţi Independenţi a fost creat prin Carta Socială16
Europeană,17 ca organ subsidiar al Consiliului Europei, cu caracter
independent, nejurisdicţional.18
Comitetul de experţi independenţi are competenţă în domeniul
drepturilor economice şi sociale, urmărind în special realizarea drepturilor
specifice.
Părţile contractante au recunoscut ca obiectiv al politicii lor realizarea
prin toate mijloacele utile pe plan naţional şi internaţional (pentru atingerea
condiţiilor specifice pentru asigurarea exercitării efective) a unor drepturi şi
principii diverse şi din toate domeniile, respectiv drepturi civile, drepturi
politice, drepturi sociale.

Secţiunea 2. Protecţia drepturilor omului în cadrul Organizaţiei pentru
Securitate şi Cooperare în Europa
§ 1. Relevanţa acţiunilor O.S.C.E. în domeniul drepturilor omului
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) are o
arie largă de acţiune,19 dar care, în materia drepturilor omului este dată de
14

C.L. Popescu, op. cit., p. 87.
Curtea poate, la cererea Comitetului Miniştrilor, să dea avize consultative asupra
problemelor juridice privind interpretarea convenţiei şi a protocoalelor sale.
16
Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, Ed. All Beck,
Bucureşti, 2004, p. 221 şi urm.
17
Carta Socială Europeană a fost adoptată la Torino (18 octombrie 1961) şi a intrat în
vigoare la 26 februarie 1965. România a adoptat Carta prin Legea nr. 74 din 3 mai 1999
pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptata la Strasbourg la 3 mai 1996,
publicată în Monitorul Oficial nr. 193 din 4 mai 1999.
18
Carta Socială Europeană a fost caracterizată drept „un instrument juridic de mare
importanţă pentru protecţia şi garantarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”
D. Mazilu, Drepturile omului, op. cit., p. 148.
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Raluca Miga Beşteliu, Organizaţii internaţionale interguvernamentale, Ed. All Beck,
Bucureşti, 2000; Stelian Scăunaş, Dreptul internaţional al drepturilor omului, Ed.
AllBeck, Bucureşti, 2003, p. 66.
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„accentul pus pe dimensiunea sa afirmativă, de consacrare a drepturilor
omului, iar nu pe dimensiunea de apărare şi garantare concretă” a drepturilor
omului.20
În cadrul OSCE, instituţiile de bază (Reuniunile de şefi de stat şi de
guvern; Consiliul; Comitetul Înalţilor Funcţionari) nu au atribuţii directe în
materia drepturilor omului, dar implicit pot discuta probleme apărute în
această materie, precum şi rapoartele instituţiilor, organelor specializate.21
OSCE dispune de două organe22 în materia drepturilor omului:
 Biroul Instituţiilor Democratice şi a Drepturilor Omului;
 Înaltul Comisar al OSCE pentru Minorităţile Naţionale.
Un document de importanţă capitală pentru începutul respectării
drepturilor omului în ţările din Estul Europei – şi în special, din România –
îl constituie Actul final al Conferinţei pentru securitate şi cooperare în
Europa, elaborat la Helsinki la 1 august 1975.23
„Actul final” marchează – aşa cum se exprimă literatura de
specialitate24 – o recunoaştere neechivocă a protecţiei drepturilor omului ca
principiu fundamental al dreptului internaţional.
Punctul VII al Actului final făcea referire la respectarea drepturilor
omului şi libertăţilor fundamentale, inclusiv a libertăţii de gândire,
conştiinţă, religie sau de convingere.25
Statele participante26 vor respecta drepturile omului şi libertăţile
fundamentale, inclusiv libertatea de gândire, conştiinţă, religie sau de
convingere pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie.
20

C. L. Popescu, op. cit., p. 117.
În Declaraţia C.S.C.E. din 1992 se sublinia că „Abordarea noastră se bazează pe
conceptul atotcuprinzător al securităţii, aşa cum este iniţiat în Actul Final. Acest concept
leagă menţinerea păcii de respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. El
corelează solidaritatea şi cooperarea economică şi în domeniul mediului înconjurător cu
relaţiile interstatale paşnice. Acesta este la fel de valabil în supravegherea schimbărilor,
cum era necesar în atenuarea confruntării.”
22
C. L. Popescu, op. cit., p. 119.
23
Publicat în Monitorul Oficial nr. 92 din 13 august 1975.
24
V. Duculescu, op. cit., p. 79. Pe larg, despre efectele în timp ale Conferinţei, Phillippe
Moreau Defarges, Instituţiile europene, Editura Amarcord, Timişoara 2002 [Armand
Colin, Paris, 2002], p. 30 şi urm.
25
Victor Luncan, Victor Duculescu, Drepturile omului. Studiu introductiv, culegere şi
documente internaţionale şi acte normative de drept intern, Ed. Lumina Lex, Bucureşti,
1993, vol. I, p. 91.
26
Conferinţa pentru securitate şi cooperare în Europa, deschisă la 3 iulie 1973 la Helsinki şi
continuaţă la Geneva de la 18 septembrie 1973 până la 21 iulie 1975, a fost încheiată la
Helsinki, la 1 august 1975, de înalţii Reprezentanţi ai Austriei, Belgiei, Bulgariei, Canadei,
Cehoslovaciei, Ciprului, Danemarcei, Elveţiei, Finlandei, Franţei, Republicii Democrate
21
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Statele se obligau să promoveze şi încurajeze exercitarea efectivă a
drepturilor şi libertăţilor civile, politice, economice, sociale, culturale şi
altele care decurg toate din demnitatea inerentă persoanei umane şi sunt
esenţiale pentru libera şi deplina sa dezvoltare.
În acest cadru, statele participante vor recunoaşte şi respecta libertatea
individului de a profesa şi practica, singur sau în comun, religia sau
convingerea acţionând după imperativele propriei sale conştiinţe.
Statele participante pe teritoriul cărora există minorităţi naţionale vor
respecta dreptul persoanelor care aparţin acestor minorităţi la egalitate în
faţa legii, le vor acorda posibilitatea deplină de a se bucura în mod efectiv
de drepturile omului şi libertăţile fundamentale şi, în acest mod, vor proteja
interesele lor legitime în acest domeniu.
Statele participante recunosc importanţa universală a drepturilor
omului şi libertăţilor fundamentale, a căror respectare este un factor esenţial
al păcii, justiţiei şi bunăstării necesare pentru a asigura dezvoltarea relaţiilor
amicale şi a cooperării între ele, ca şi între toate statele.
Ele vor respecta în mod constant aceste drepturi şi libertăţi în relaţiile
lor reciproce şi se vor strădui, individual şi în comun, inclusiv în cooperare
cu Naţiunile Unite, să promoveze respectarea universală şi efectivă a lor.
Ele confirmă dreptul individului de a cunoaşte drepturile şi îndatoririle
sale în acest domeniu şi de a acţiona în consecinţă.
În domeniul drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, statele
participante vor acţiona în conformitate cu scopurile şi principiile Cartei
Naţiunilor Unite şi cu Declaraţia universală a drepturilor omului. Ele îşi vor
îndeplini, de asemenea, obligaţiile aşa cum sunt enunţate în declaraţiile şi
acordurile internaţionale în acest domeniu, inclusiv, între altele, pactele
internaţionale referitoare la drepturile omului, prin care ele ar putea fi
legate.
Deşi „formal” actul nu a fost înregistrat ca document al Organizaţiei
Naţiunilor Unite, totuşi este considerat un angajament în termeni categorici,
a cărui forţă juridică nu poate fi contestată.27 De asemenea, din perspectivă
istorică putem afirma că acest document a modificat percepţia asupra
drepturilor omului în Europa răsăriteană şi a impus un nou standard de
obligaţii pentru state în privinţa respectării drepturilor omului.

Germane, Republicii Federale Germane, Greciei, Irlandei, Islandei, Italiei, Iugoslaviei,
Liechtensteiunlui, Luxemburgului, Maltei, Marii Britanii, Monaco, Norvegiei, Olandei,
Poloniei, Portugaliei, României, San Marino, Spaniei, Statelor Unite ale Americii, Suediei,
Turciei, Ungariei, U.R.S.S., Vaticanului.
27
Pentru detalii: V. Duculescu, op. cit., p. 80.
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Acest act internaţional a fost urmat de „Documentul final al Reuniunii
de la Viena a reprezentanţilor statelor participante la Conferinţa pentru
Securitate şi Cooperare în Europa”28
Statele participante se angajează să respecte dreptul cetăţenilor lor de
a contribui activ, individual, sau în asociere cu alţii, la promovarea şi
protejarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
La data de 6 ianuarie 1990 Ministerul Afacerilor Externe al României
a retras rezervele interpretative pe care ţara noastră le formulase în legătură
cu prevederile Actului final de la Viena.
Actul final al CSCE a fost urmat de Documentul reuniunii de la
Copenhaga a Conferinţei privind dimensiunea umană a CSCE.
§ 2. Carta de la Paris pentru o Nouă Europă
Carta pentru o Nouă Europă este un nou pas în procesul
politico-juridic privind protecţia drepturilor omului.29
Statele participante au subliniat în declaraţie că „în prezent ne revine
obligaţia să înfăptuim speranţele şi aşteptările pe care popoarele noastre
le-au nutrit timp de decenii: o angajare nestrămutată în favoarea democraţiei
întemeiate pe drepturile omului şi libertăţile fundamentale; prosperitatea
prin libertate economică şi echitate socială; o securitate egală pentru toate
ţările noastre”; Carta este structurată în formula Actului final – a celor 10
principii.
Statele semnatare au avut o concepţie integratoare a drepturilor
omului, situându-le alături de democraţie şi statul de drept.
Orice individ, fără discriminare, are dreptul la: libertatea de gândire,
conştiinţă şi religie sau de convingere; libertatea de expresie; libertatea de
asociere şi de întrunire paşnică; libertatea de mişcare; nimeni nu va fi supus:
unei arestări sau deţineri arbitrare; unei torturi sau oricărui alt tratament sau
pedepse aspre, inumane sau degradante. În plus, fiecare are dreptul: de a-şi
cunoaşte şi de a-şi face respectate drepturile; de a participa la alegeri libere
şi corecte; de a fi judecat în mod echitabil şi public dacă este acuzat de
comiterea unui delict; de a avea individual sau în asociere o proprietate şi de
a exercita activităţi individuale; de a se bucura de drepturi economice,
sociale şi culturale.
Enumerarea acestor drepturi şi libertăţi este importantă şi din
perspectiva Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care
28

Publicat în Documentul final al Reuniunii de la Viena a reprezentanţilor statelor
participante la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Ed. Bălcescu, 1990.
29
Carta de la Paris din 21 noiembrie 1990 pentru o nouă Europă a fost publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 181 din 9 septembrie 1991.
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realizează, de asemenea, un catalog al drepturilor omului. Diferenţa dintre
cele două documente (dacă CDFUE va intra în vigoare) este că în Uniunea
Europeană există o instanţă jurisdicţională care să verifice şi să sancţioneze
neaplicarea acesteia.
OSCE nu a interacţionat în mod direct cu dreptul comunitar, având
mai mult efecte de natură politică şi influenţând în primul rând statele est –
europene în adoptarea unor documente internaţionale care să protejeze
drepturile omului – în primul rând drepturile politice.30
De asemenea, se mai dădea asigurarea ca fiecare persoană să se
bucure de apărare efectivă, pe plan naţional şi internaţional, împotriva
oricărei violări a drepturilor sale.
Respectarea deplină a acestor principii constituie baza pe care ne vom
strădui să edificăm noua Europă – o Europă bazată pe respectul
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ca premisă esenţială a
democraţiei şi a statului de drept.
Între documentele Conferinţei la nivel Înalt pentru Securitate şi
Cooperare în Europa31 se regăseşte Declaraţia la nivel înalt de la Helsinki.
În preambulul acestei declaraţii se arăta că prin Carta de la Paris
pentru o Nouă Europă s-au creat instituţii de cooperare şi s-au trasat
orientări pentru realizarea unei comunităţi a statelor libere şi democratice de
la Vancouver la Vladivostok.
Participanţii la Conferinţă au subliniat caracterul istoric, juridic şi
politic al declaraţiilor, subliniind că au „fost martorii încetării războiului
rece, ai prăbuşirii regimurilor totalitare şi sfârşitului ideologiei care a stat la
baza acestora. În prezent, în toate ţările noastre, democraţia constituie baza
vieţii politice, sociale şi economice. CSCE a jucat un rol-cheie în aceste
transformări pozitive. Totuşi, moştenirea trecutului rămâne puternică. Ne
confruntăm cu probleme şi şanse, dar şi cu serioase dificultăţi şi
dezamăgiri.”
Transformările de structură a securităţii regionale – europene şi
globale, au impus OSCE adoptarea unor măsuri încă din anii 90. Astfel, în
1994, la Conferinţa de la Budapesta s-a hotărât transformarea CSCE în
OSCE iar în 1999, la Istanbul, a fost adoptată Carta Europeană de
Securitate.32
30

Andrei Popescu, Raporturile dintre Organizaţia Internaţională a Muncii şi Uniunea
Europeană şi respectiv dintre Consiliul Europei şi Uniunea Europeană, Buletinul de
informare legislativă, nr 3/2006.
31
Helsinki, 9-11 iulie 1992.
32
Andrei Popescu, Ion Diaconu, Organizaţii europene şi euroatlantice, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2009, p. 159-160.
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