
 
Drepturile omului - DECLARAŢIA 
UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI 

• Toate fiinţele umane se nasc libere şi 
 egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt 
înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se 
comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii. 

• Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la  
libertate şi la securitatea persoanei sale 

• Orice persoană are dreptul de a circula în 
 Mod liber şi de a-şi alege reşedinţa în interiorul 
graniţelor unui stat. 

• Orice persoană are dreptul de a părăsi 
 orice ţară, inclusiv a sa, şi de a reveni în ţara sa. 

• Cu începere de la împlinirea vârstei legale,  
bărbătul şi femeia, fără nici o restricţie în ce 
priveşte rasa, naţionalitatea sau religia, au dreptul 
de a se căsători şi de a întemeia o familie. Ei au 
drepturi egale la contractarea căsătoriei, în 
decursul căsătoriei şi la desfacerea ei. 

• Familia constituie elementul natural şi  
fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire 
din partea societăţii şi a statului. 

• Orice persoană are dreptul la proprietate, 
 atât singură, cât şi în asociaţie cu alţii. 

• Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de  
proprietatea sa. 

• Orice om are dreptul la libertatea gândirii, 
 de conştiintă şi religie; acest drept include 
libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, 
precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau 
convingerea, singur sau împreună cu alţii, atât în 
mod public, cât şi privat, prin învăţătură, practici 
religioase, cult şi îndeplinirea riturilor. 

• Orice persoană are dreptul la muncă, la 
 libera alegere a muncii sale, la condiţii echitabile şi 
satisfăcătoare de muncă, precum şi la ocrotirea 
împotriva şomajului. 

• Toţi oamenii, fără nici o discriminare, au  
dreptul la salariu egal pentru muncă egală.
 
 
 
 
 

 

 
 
Toleranţă (lat.: tolerare = a suporta) 
Caracteristicile toleranţei 

• respectul diversităţii şi alterităţii 
• respectul libertăţii de alegere 
• solidaritatea 
• dialogul social 
• responsabilitatea  

Ziua internationala a tolerantei 16 noiembrie 

 
 
Drepturile Minoritatilor 
Dreptul la propria cultură. 
Dreptul la practicarea propriei  
religii  
Drepturile lingvistice ale 
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. 
Dreptul la libera asociere a persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale. 
Reprezentarea în instituţiile publice a persoanelor 
aparţinând minorităţilor naţionale. 
Dreptul la folosirea limbii materne în justiţie. 
Dreptul la folosirea limbii materne în sfera 
serviciilor publice  
Libertatea de exprimare şi de informare. 
Drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale în domeniul audiovizualului. 
Relaţiile persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale cu persoane din alte state care au 
aceeaşi identitate. 
Apărarea drepturilor persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale. 
 

 
Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi  
Egalitate de şanse – lipsă de bariere în participarea 
pe bază de egalitate a femeilor şi bărbaţilor la 
activităţi din sfera politică, economică, socială, 
culturală, din alte sfere ale vieţii 
 Egalitate între femei şi bărbaţi – egalitate în 
drepturi, şanse egale în exercitarea drepturilor, 
participare egală în toate sferele vieţii, tratare egală a 
femeilor şi bărbaţilor 
(Legea Nr.5 XVI din 09.02.2006 cu privire la 
asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Democraţia (în traducere literală "conducere de 
către popor ") este un regim politic prin voinţa 
poporului. 
Democraţia este guvernarea poporului, de către 
popor, pentru popor. Abraham Lincoln 
 
Pluralism principiu al democraţiei care 
preconizează necesitatea existenţei mai multor forţe 
social-politice (partide, sindicate, organizaţii 
religioase etc.) interpuse între membrii societăţii şi 
putere, ca o condiţie şi o garanţie a limitării puterii, a 
funcţionării democraţiei. 
Pluralismul accepta si incurajeaza diversitatea 
culturala.Pluralismul oferă un temei pentru 
conceperea proprietăţii private ca un spaţiu pentru 
manifestarea de gusturi diametral opuse, a unor 
moduri de a-ţi trăi viaţa complet diferit şi, evident, a 
unor opinii incompatibile între ele.  
 
Demnitatea umana este definită de exemplu ca  
“a avea dreptul moral de a nu fi tratat cu dispret 
nejustificat”(Parent,p.244) ori ca “valoarea sau 
calitatea înnăscută a unei fiinţe umane, care decurge 
din însăşi natura umanităţii, esenţială pentru 
concepţia juridică a drepturilor omului”. 
(Conde,p.109) 

 



 
 

Valorile sunt principii care stau la baza 
acţiunii indivizilor, orientandu-le. Nu există valori 
bune şi valori rele. Valorile nu sunt aceleaşi nici 
chiar în interiorul unei comunităţi mari, cum ar fi 
populaţia unei ţări; ele diferă în funcţie de mulţi 
factori, printre care nivelul de educaţie, vârstă, 
mediul de rezidenţă (sat sau oraş) etc.Valorile nu 
sunt impuse politic, ci se formează în timp şi 
reprezintă acele principii la care aderă majoritatea 
populaţiei. Odată format un set de valori, acesta se 
poate concretiza într-un act oficial, precum 
Constituţia Europeană în cazul valorilor europene. 

"Ce înseamnă să 
 fii european" 
Jonathan Scheele, Seful  
Delegaţiei Comisiei 
 Europene. 
"[...] Am fost invitat să  
vorbesc despre  
"Ce înseamnă să fii european".  
 Îmi este uşor să dau un răspuns, pentru că sunt 
deja european: e o stare firească, pe care nu simt 
nevoia să o definesc... a fi european înseamnă a 
împărtaşi valori europene.[...]" 
 
 
"Politica valorilor europene" 
Jan Peter Balkenende, prim ministru al Olandei, 
 Conferinţa "Politica valorilor europene", Haga, 7 
 septembrie 2004 
"[...] O valoare nu este ceea ce posedam. Nici o 
realizare cu care să ne mândrim. O valoare este o 
misiune, o motivaţie, un stimulent pentru a trece la 
fapte. Cu cât este mai puternic stimulentul, cu atât 
mai mult putem obţine împreună în bătălia pentru  
a trai mai bine. Nu numai vieţile noastre dar şi ale 
altora. În  Europa şi în lume.[...]" 
 
 
 
 
 

 
• Romania  a aderat la Uniunea 

 Europeana cu propriul set de valori. Este 
de asteptat ca acesta sa fie influentat, pe 
termen mediu si lung, datorita intensificarii 
contactului cu cetatenii din Uniunea 
Europeana. Alti factori de schimbare sunt 
schimbarea generatiilor, aplicarea in 
Romania a legislatiei europene, 
dezvoltarea politica, sociala si economica. 
Integrarea in Uniunea Europeana nu 
inseamna pierderea valorilor identititare, ci 
contributia activa si impartasita la 
diversitatea valorilor europene. 
 

• UE îşi doreşte să promoveze 
 valorile umaniste şi progresiste şi să 
garanteze că fiinţa umană este stăpânul şi 
nu victima schimbărilor majore care au loc 
la nivel global. Nevoile cetăţenilor nu pot fi 
satisfăcute doar prin intermediul 
mecanismelor de piaţă şi nici nu pot fi 
impuse în mod unilateral. 
 

• UE pledează pentru acea viziune a 
 omenirii sau acel model de societate care 
este susţinut de majoritatea cetăţenilor săi. 
Europenii se mândresc cu patrimoniul 
bogat de valori, printre care se numără 
drepturile omului, solidaritatea socială, 
libertatea întreprinderii, distribuirea 
echitabilă a roadelor creşterii economice, 
dreptul la un mediu protejat, respectarea 
diversităţii culturale, lingvistice şi religioase 
şi o sinteză armonioasă a tradiţiei şi a 
progresului. 

"[…] Uniunea se bazează pe valorile respectării 
demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, 
egalităţii,  statului de drept şi a respectării 
drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor 
aparţinând minorităţilor. Aceste valori sunt 
comune statelor membre într-o societate 
caracterizată prin pluralism, nediscriminare, 
toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între 
bărbaţi şi femei.[...]" 

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene, proclamată în decembrie 2000 la 
Nisa, cuprinde toate drepturile recunoscute la ora 
actuală de statele membre şi de cetăţenii UE. 
Aceste valori creează un sentiment de 
apartenenţă la aceeaşi familie europeană. Un 
exemplu bun în acest sens îl constituie abolirea 
pedepsei cu moartea în toate statele UE. 

 


