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• Arhitect : Lord Richard Rogers

PALATUL DREPTURILOR 

OMULUI ÎN CIFRE

Cabinet de arhitectură : Richard 

Rogers, Partnership Ltd, Londra şi 
Claude Bucher, Strasbourg• Costul : 455 de milioane 
de franci francezi

• Suprafaţa utilă: 28 000 m2, din care :
- 860 m2 pentru marea sală de audienţă
- 520 m2 pentru sala mică de audienţă
- 4 500 m2 pentru săli de reuniune
- 16 500 m2 pentru birouri

• Numărul sălilor de reuniune : 18, inclusiv :

- marea sală de audienţă (243 de locuri + 49 de locuri pentru 

judecători + 22 de locuri pentru reclamanţi)

- mica sală de audienţă (101 de locuri + 25 de locuri pentru 

judecători + 12 locuri pentru reclamanţi)
- săli pentru deliberare (între 47 şi 52 de locuri)

- săli de reuniune (în medie 47 de locuri în jurul mesei + 52 de locuri în 

spatele acesteia)

• De asemenea
De asemenea::- 490 km de cabluri electrice,

- 5 500 de instalaţii de iluminat
- 10 km de ţevi,- 500 de metri de transport de documente,

- 9 ascensoare pentru persoane sau pentru transport de marfă,

- 450 de tone de structură metalică,
- 1 450 de tone de beton armat,
- 15 000 m3 de beton,- 2 800 m de suporturi pentru plante ornamentale,

- 4 pompe de căldură,- 16 centrale de climatizare,
- 50 de societăţi şi 125 de furnizori,
- 1 500 de muncitori pe şantier,
- 800 000 de ore de şantier.

• Numărul de birouri
Numărul de birouri: : în prezent 535 de birouri (variabil)

• Echipament audiovizual

Echipament audiovizual: : sala de Presă (204 locuri),

sala de Seminar (104 locuri).

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Cu sediul in Luxemburg, Curtea asigura respectarea dreptului 
comunitar, interpretarea si aplicarea tratatelor Uniunii Europene.

Curtea Internaţionala de Justiţie
Organ judiciar al Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu sediul la Haga.

Declaraţia Universala a Drepturilor Omului
Text adoptat in 1948 de către Organizaţia Naţiunilor Unite in scopul 
consolidării protecţiei drepturilor omului la nivel internaţional.

Carta Drepturilor Fundamentale
Text al Uniunii Europene privind drepturile omului si drepturile 
fundamentale, adoptat in anul 2000.
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CURTEA EUROPEANA A 
DREPTURILOR OMULUI

REPERE ISTORICE

DOMENII DE APLICARE A 
CONVENTIEI

Fondată în anul 1959, Curtea europeană a drepturilor omului 
este un tribunal internaţional competent pentru a statua asupra 
cererilor individuale sau între state privind încălcările drepturilor 
enunţate de Convenţia europeană a drepturilor omului. 

Curtea îşi desfăşoară activitatea în permanenţă începând din 
anul 1998 şi poate fi sesizată direct de către orice persoană.

De la înfiinţarea sa, Curtea a examinat sute de mii de cereri. 
Hotărârile sale, obligatorii pentru statele în cauză, determină 
modificarea legislaţiei şi a practicii administrative naţionale. 
Datorită jurisprudenţei Curţii, Convenţia este un instrument 
modern, puternic şi dinamic, capabil să facă faţă noilor 
provocări şi să contribuie la consolidarea Statului de drept şi 
democraţiei în Europa.

Curtea îşi are sediul la Strasbourg, în Palatul Drepturilor Omului, 
clădire cunoscută în întreaga lume, construită în anul 1995 de 
către arhitectul britanic Lord Richard Rogers. Activitatea Curţii 
constă în supravegherea respectării drepturilor omului pentru 
700 de milioane de cetăţeni din cele 46 de state membre ale 
Consiliului Europei care au ratificat Convenţia.

5 mai 1949
Crearea Consiliului Europei

4 noiembrie 1950
Adoptarea Convenţiei

3 septembrie 1953
Intrarea în vigoare a Convenţiei

21 ianuarie 1959
Prima alegere a membrilor Curţii de către 
Adunarea consultativă a Consiliului Europei

23-28 februarie 1959
Prima sesiune a Curţii

18 septembrie 1959
Adoptarea Regulamentului Curţii

14 noiembrie 1960
Curtea adoptă prima hotărâre :  
Lawless c. Irlanda

1 noiembrie 1998
Intrarea în vigoare a Protocolului nr. 11 
din Convenţie, care permite instituirea  
« Noii Curţi »

1 iunie 2010
Intrarea în vigoare a Protocolului nr. 14 din 
Convenţie, având ca scop garantarea eficacităţii 
Curţii pe termen lung

1 august 2018
Intrarea în vigoare a Protocolului nr. 16 din 
Convenţie, care permite Curţii să emită avize 
consultative

Convenţia europeană a 
drepturilor omului este un 
tratat internaţional în virtutea 
căruia statele membre ale 
Consiliului Europei garantează 
drepturile fundamentale civile 
şi politice atât cetăţenilor, cât 
şi tuturor persoanelor aflate sub 
jurisdicţia acestor state. Convenţia a 
fost semnată la data de 4 noiembrie 
1950 la Roma şi a intrat în vigoare în 
anul 1953.

Convenţia garantează, între 
altele :

• dreptul la viaţă,
• dreptul la un proces 
echitabil,
• dreptul la respectarea 
vieţii private şi de 
familie,
• libertatea de expresie,
• libertatea de gândire, 

de conştiinţă şi de religie,
• dreptul la respectarea 

bunurilor.

 Convenţia interzice :

• tortura şi pedepsele sau tratamentele inumane ori 
degradante,
• sclavia şi munca forţată,
• pedeapsa cu moartea,
• detenţia arbitrară, 
• discriminările în exercitarea drepturilor şi libertăţilor 
recunoscute de către Convenţie.
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OMULUI


