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The UN Chart underlines the main aims of the United Nations' Organization, 
which are the maintaining of international peace and security as well as the enhancement 
and promotion of human rights. All the main organs of the UN, the General Assembly, the 

Secretariate, The Economic and Social Council, the Security Council and the International 
Court of Justice are involved in this activity. The basis of the UN human rights system is 
the Universal Declaration of Human Rights. The entire activity that is focused on the 
human rights is coordinated by the High Commissioner for Human Rights. The UN human 
rights system also involves the Commission for Human Rights, the Subcommission for 
Human Rights and the Committee for Human Rights1.  

 

1. Preliminarii. Carta Na\iunilor Unite (1945) prevede c[ unul dintre scopurile 

principale ale Organiza\iei Na\iunilor Unite este reprezentat de promovarea ]i încurajarea 

respectului pentru drepturile ]i libert[\ile fundamentale ale omului. Trei ani mai t`rziu, 

Declara\ia Universal[ a Drepturilor Omului pune bazele unui corp de principii care 

proclam[ dreptul la via\[, libertate ]i na\ionalitate, dreptul de a munci ]i de a fi educat2. 

Toate organele ]i agen\iile specializate din sistemul ONU sunt într-un fel sau altul 

implicate în protejarea drepturilor omului. Cea mai mare realizare a Organiza\iei Na\iunilor 

Unite ]n acest sens este reprezentat[ de adoptarea unui set de legi în domeniul drepturilor 

omului care pentru prima dat[ în istorie asigur[ cadrul legal de protec\ie ]i promovare a 

libert[\ilor fundamentale ale omului. Activitatea ONU în domeniul drepturilor ONU este 

coordonat[ de Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului care coopereaz[ cu 

guvernele statelor membre pentru a eficientiza activitatea în acest domeniu. 

Carta Na\iunilor Unite subliniaz[ ca fiind scopurile fundamentale ale ONU 

urm[toarele: men\inerea p[cii ]i securit[\ii interna\ionale, realizarea cooper[rii 

internationale în domeniul economic ]i social, promovarea ]i încurajarea drepturilor omului 

]i libert[\ilor fundamentale indiferent de ras[, sex, limb[ sau religie ]i dezvoltarea de rela\ii 

prietene]ti între na\iunile lumii. Func\ionarea Organiza\iei Na\iunilor Unite este realizat[ 

prin intermediul a 6 organe principale:  Adunarea General[, Consiliul de Securitate, 

Consiliul Economic ]i Social, Consiliul de Tutel[, Curtea Interna\ional[ de Justi\ie ]i 

Secretariatul. Conform Cartei ONU, Adunarea General[ este organul principal al 

organiza\iei, dispun`nd de largi competen\e politice, administrative ]i financiare. 

                                                           
1Bibliografie: Philippe Bretton, Relations internationales contemporaines, Paris, 1998; Philippe 

Moreau Defarges, Organiza\iile Interna\ionale Contemporane, Institutul European, Ia]i, 2000; United 

Nations, Department for Public Information,  Insight the UN, New York, 2004; United Nations, 

Department for Public Information, Basic Facts about the UN, New York, 2003; www.un.org 
2Philippe Moreau Defarges, Organiza\iile Interna\ionale Contemporane, Institutul European, Ia]i, 

2000, p.11 
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Consiliul Economic ]i Social precum ]i Consiliul de Tutel[ sunt plasate, conform 

Cartei ONU sub autoritatea Adun[rii Generale. Aceasta este alc[tuit[ din to\i membri 

ONU, Carta limit`nd îns[ num[rul de reprezentan\i ai unui stat la 5.  

Atribu\iile Adun[rii se circumscriu în sfera: func\ion[rii organiza\iei (prin alegerea 

metodelor de organizare a propriilor lucr[ri, desemnarea membrilor altor organe ONU, 

gestionarea resurselor financiare); cooper[rii în domeniul politic, Adunarea General[ 

f[c`nd recomand[ri care au ca scop promovarea cooper[rii interna\ionale; drepturile 

omului. Atribu\iile Adun[rii Generale în sfera drepturilor omului privesc:  definirea 

normelor fundamentale ale drepturilor omului, promovarea ]i garantarea general[ a 

normelor privind drepturile omului precum ]i protec\ia interna\ional[ a acestora. Consiliul 

de Securitate  este un organ colegial restr`ns, ale c[rui atribu\ii privesc men\inerea p[cii ]i 

securit[\ii interna\ionale. 

Consiliul este compus din 15 membri dintre care 5 permanen\i (principalii 

înving[tori din cel de-al doilea r[zboi mondial, SUA, Uniunea Sovietic[, China, Marea 

Britanie, Fran\a) ]i 10 membri nepermanen\i care sunt ale]i de Adunarea General[ pentru o 

perioad[ de 2 ani3.  Criteriile care stau la baza alegerii membrilor nepermanen\i sunt 

reprezentate de contribu\ia statelor la men\inerea p[cii ]i securit[\ii interna\ionale ]i 

reparti\ia geografic[ echitabil[. Consiliul are o func\ionare permanent[, iar pre]edin\ia 

Consiliului este asigurat[, prin rota\ie, pe o perioad[ de o lun[, de c[tre reprezentantul 

fiec[rui stat membru al Consiliului.  

Consiliul Economic ]i Social este format din 18 state, alese de Adunarea General[ 

pentru o perioad[ de 3 ani. Membrii permanen\i ai Consiliului de Securitate sunt ale]i 

automat la expirarea mandatului de 3 ani. ECOSOC desf[]oar[ anual o sesiune principal[ 

de 4-5 s[pt[m`ni, la New York sau Geneva ]i dou[ sesiuni cu caracter organizatoric la New 

York. Competen\ele ECOSOC privesc domeniul economic, social, cultural, educa\ional, al 

s[n[t[\ii publice, al drepturilor ]i libert[\ilor fundamentale ale omului. În subordinea 

ECOSOC se afl[ ]i Comisia drepturilor omului. 

Curtea Interna\ional[ de Justi\ie este principalul organ judiciar al ONU, fiind 

format din 15 judec[tori independen\i ale]i pentru o perioad[ de 9 ani. Curtea are o dubl[ 

competen\[: contencioas[, rezolv`nd litigiile între statele care îi recunosc competen\a, fie 

datorit[ faptului c[ sunt parte a unui tratat prin care este recunoscut[ competen\a de 

solu\ionare a Cur\ii, fie ca urmare a unui compromis, prin care Curtea devine competent[ 

într-o anumit[ cauz[, sau ca urmare a angajamentului prealabil al statelor de a supune 

litigiul care va ap[rea între ele, competen\ei Cur\ii ]i respectiv consultativ[, Curtea put`nd 

s[ dea avize consultative cu privire la orice probleme de natur[ legal[ în situa\ia în care este 

sesizat[ de un organ ONU sau de o institu\ie specializat[ a sistemului ONU. 

Consiliul de Tutel[ ]i-a încetat activitatea, principala sa atribu\ie const`nd în 

administrarea teritoriilor aflate sub tutel[. O dat[ cu independen\a statului Palau, în 1994, 

Consiliul de Tutel[ ]i-a încetat activitatea. Potrivit Cartei ONU, Secretariatul este alc[tuit 

din Secretarul-General ]i personalul necesar func\ion[rii organiza\iei. Secretarul-General 

este cel mai important func\ionar al Organiza\iei. El este numit de Adunarea General[ la 

propunerea Consiliului de Securitate. Carta ONU nu prevede durata mandatului acestuia, 

îns[ în practic[ s-a impus mandatul pe o perioad[ de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii o 

                                                           
3 Philippe Moreau Defarges, op. cit.p.13 
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singur[ dat[. Totodat[, în practic[ s-a impus ]i nedesemnarea unui candidat la func\ia de 

Secretar-General din partea statelor membre permenente ale Consiliului de Securitate. 

Atribu\iile Secretarului-General se circumscriu în sfera administrativ[ ]i în sfera 

politic[. Pe plan administrativ Secretarul-General este cel mai înalt func\ionar administrativ 

al Organiza\iei, monitoriz`nd organizarea sesiunilor ONU ]i activit[\ile institu\iilor din 

sistemul ONU.  Pe de alt[ parte, potrivit Cartei, Secretarul-General trebuie s[ îndeplineasc[ 

orice alte func\ii care îi sunt încredin\ate de celelalte organe ONU. Pe plan politic, 

Secretarul-General trebuie s[ sesizeze Consiliul de Securitate cu privire la orice ac\iune 

care  consider[ c[ ar putea amenin\a pacea ]i securitatea interna\ional[.  De asemenea, 

Secretarul-General poate juca un rol extrem de important în solu\ionarea unor diferende 

interna\ionale prin intermediul bunelor oficii ]i al concilierii. 

 

2.  Consideratii istorice. Principalele coordonate ale istoriei drepturilor omului în 

sistemul ONU sunt legate de urm[toarele date: 26 iunie 1945, semnarea Cartei Na\iunilor 

Unite ]i a Statutului Cur\ii Interna\ionale de Justi\ie;  21 iunie 1946, Consiliul Economic ]i 

Social constituie Comisia Drepturilor Omului ]i Comisia privind Statutul Femeilor;  10 

decembrie 1948, Adunarea General[ adopt[ Declara\ia Universal[ a Drepturilor Omului;  

20 decembrie 1952, Adunarea General[ adopt[ Conven\ia privind Drepturile Politice ale 

Femeilor;  1 august 1956, Consiliul Economic ]i Social cere rapoarte periodice privind 

respectarea drepturilor omului de la statele membre; 20 noiembrie 1959, Adunarea 

General[ adopt[ Declara\ia Drepturilor Copilului; 16 decembrie 1966, Adunarea General[ 

adopt[ Conven\ia Interna\ional[ privind Eliminarea Oric[ror Forme de Discriminare 

Rasial[; 18 decembrie 1979, Adunarea General[ adopt[ Conven\ia Interna\ional[ privind 

Eliminarea Oric[ror Forme de Discriminare împotriva Femeilor; 28 mai 1985, ECOSOC 

stabile]te Comitetul pentru Drepturile Economice, Sociale ]i Culturale; 25 mai 1993, 

Consiliul de Securitate adopt[ rezolu\ia 827 (1993), prin care este creat Tribunalul Criminal 

Interna\ional pentru Ex-Iugoslavia; 20 decembrie 1993, Adunarea General[ adopt[ 

rezolu\ia 48/141 prin care este creat postul de Înalt Comisar ONU pentru Drepturile 

Omului;  8 noiembrie 1994, Consiliul de Securitate adopt[ rezolu\ia 955 (1994), prin care 

este creat Tribunalul Criminal Interna\ional pentru Rwanda; 17 iulie 1998, este creat[ 

Curtea Penal[ Interna\ional[ cu sediul la Haga, Olanda4. 

 

3. Organe ONU implicate în promovarea ]i protec\ia interna\ional[ a 

drepturilor omului. 

 Adunarea General[. Principalul organ de dezbatere al ONU î]i exercit[ 

competen\ele ]i în domeniul drepturilor omului. Astfel, art. 1 alin. 3 din Carta ONU 

încurajeaz[ respectarea drepturilor omului ]i libert[\ilor fundamentale, acesta fiind unul 

dintre principiile care c[l[uzesc activitatea ONU. Mai mult dec`t at`t art. 55 aduce 

preciz[ri suplimentare cu privire la acest principiu, sus\in`ndu-se promovarea respect[rii 

universale ]i efective a drepturilor omului ]i libert[\ilor fundamentale pentru to\i, f[r[ 

deosebire de ras[, sex, limb[ sau religie. Competen\a Adun[rii Generale în acest domeniu 

este analizat[ sub mai multe aspecte. Astfel, activitatea Adun[rii Generale s-a concentrat pe 

elaborarea unor norme fundamentale în domeniul drepturilor omului. În acest sens a fost 

                                                           
4 United Nations, Department for Public Information, Basic Facts about the UN, New York, 2003, p. 
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adoptat[ Declara\ia Universal[ a Drepturilor Omului, precum ]i Pactele Interna\ionale 

privind Drepturile Economice, Civile, Sociale ]i Politice. 

Cel de al doilea aspect vizeaz[ promovarea normelor fundamentale adoptate în 

acest domeniu. Aceast[ perioad[ este dominat[ de rapoarte periodice prezentate de statele 

membre în leg[tur[ cu respectarea libert[\ilor fundamentale ]i respectiv progresele realizate 

în acest domeniu. Interven\ia Comisiei pentru Drepturile Omului în solu\ionarea unor 

conflicte care afectau acest domeniu, marcheaz[ începutul etapei de protec\ie a drepturilor 

fundamentale ale ONU. 

 

Consiliul Economic ]i Social. O dimensiune important[ a Consiliului Economic ]i 

Social este reprezentat[ de promovarea respect[rii drepturilor ]i libert[\ilor fundamentale 

ale omului. Pentru realizarea acestei activit[\i, ECOSOC poate dispune organizarea de 

organe subsidiare permanente sau temporare. În structura ECOSOC se num[r[ 9 Comisii 

func\ionale, între care Comisia Drepturilor Omului, Comisia privind Statutul Femeii, 

Comisia pentru Prevenirea Criminalit[\ii. Tot în structura ECOSOC intr[ ]i Fondul 

Na\iunilor Unite pentru Copii, Oficiul Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugia\i, 

precum ]i Fondul Na\iunilor Unite pentru Popula\ie. În domeniul drepturilor omului, 

ECOSOC poate organiza grupuri de exper\i care s[ coordoneze activitatea de promovare a 

drepturilor omului. În activitatea de promovare ]i respectare a drepturilor omului, ECOSOC 

se poate consulta cu ONG-urile, Organiza\iile non-guvernamentale, care au statut 

consultativ pe l`ng[ ECOSOC. 

 

Comisia pentru Drepturile Omului. Comisia Na\iunilor Unite pentru Drepturile 

Omului a fost constituit[ în 1946, av`nd ca principal scop protec\ia drepturilor ]i libert[\ilor 

fundamentale, fiind totodat[ cel mai mare for mondial pentru promovarea drepturilor 

omului.  Comisia elaboreaz[ standarde care guverneaz[ conduita statelor, dar totodat[ 

func\ioneaz[ ]i ca un forum unde \[rile mari sau  mici, ONG-urile ]i grupurile de ap[rare a 

drepturilor omului din întreaga lume î]i pot exprima nemul\umirile. Comisia se întrune]te 

anual la Geneva în martie ]i aprilie timp de ]ase s[pt[m`ni ]i are 53 de state membre. La 

Comisie particip[ 3000 de delega\i din statele cu statut de membru sau cu statut de 

observator, precum ]i de la ONG-uri. În timpul sesiunii anuale, Comisia adopt[ în jur de 

100 de rezolu\ii ]i decizii în probleme cu relevan\[ pentru drepturile omului în toate 

regiunile lumii. În activitatea sa, Comisia este asistat[ de Subcomisia pentru Promovarea ]i 

Protec\ia Drepturilor Omului, de un mare num[r de grupuri de lucru (working groups), 

precum ]i de o larg[ re\ea de exper\i, reprezentan\i ]i raportori. În acest an, lucr[rile 

Comisiei s-au desf[]urat în perioada 14 martie –  22 aprilie.  

Comisia pentru drepturile Omului are ca principal obiectiv examinarea, 

monitorizarea ]i raportarea public[ a oric[ror situa\ii majore de violare a drepturilor omului 

în întreaga lume. Principalele teme ale Comisiei pentru Drepturile Omului sunt: dreptul la 

autodeterminare, rasismul, dreptul la dezvoltare, chestiunea viol[rii drepturilor omului în 

teritoriile arabe ocupate, inclusiv Palestina, problema viol[rii drepturilor ]i libert[\ilor 

fundamentale în orice parte a lumii, drepturi economice, sociale ]i culturale, drepturi civile 

]i politice, inclusiv problema torturii ]i a deten\iei, libertatea de exprimare, independen\a 

justi\iei, intoleran\[ religioas[, drepturile femeilor, copiilor, muncitorilor migran\i ]i 

minorit[\ilor, promovarea ]i protec\ia drepturilor omului, incluz`nd munca subcomisiei, a 

organismelor reglementate prin tratate interna\ionale ]i a institu\iilor na\ionale. În prezent, 
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Comisia pentru Drepturile Omului are ca principal[ arie de activitate dezvoltarea protec\iei 

împotriva torturii ]i a altor forme de tratament inuman. Cea mai important[ activitate a 

Comisiei a fost înc[ de la începutul constituirii ei, elaborarea unor standarde în domeniul 

drepturilor omului. În 1948 Comisia a finalizat lucr[rile la Declara\ia Universal[ a 

Drepturilor Omului. De atunci, Comisia a dezvoltat standarde în urm[toarele domenii: 

dreptul la dezvoltare, drepturi civile ]i politice, drepturi economice, sociale ]i culturale, 

eliminarea discrimin[rii rasiale ]i a torturii, drepturile copilului ]i drepturile ap[r[torilor 

drepturilor omului. Toate statele care accept[ aceste standarde trebuie s[ le implementeze 

în  legisla\ia na\ional[ ]i s[ raporteze în mod regulat situa\ia drepturilor omului, la 

organismele interna\ionale care au ca principal obiectiv monitorizarea lor.  

Standardele privind drepturile omului au foarte mic[ importan\[ dac[ nu sunt 

implementate în legisla\ia na\ional[. În consecin\[, mare parte a activit[\ii Comisiei este 

concentrat[ pe examinare problematicii implement[rii acestor standarde în legisla\ia 

na\ional[. 

 

Subcomisia Na\iunilor Unite pentru Promovarea ]i Protec\ia Drepturilor Omului 

este principalul organ al Comisiei pentru Drepturile Omului. A fost constituit[ în 1947 sub 

numele de Subcomisia pentru prevenirea Discrimin[rii ]i Protec\ia Minorit[\ilor, 

schimb`ndu-]i numele în 1999. Are în componen\a sa 12 membri. În prezent, Subcomisia 

este compus[ din 26 de exper\i independen\i care sunt ale]i de Comisie av`nd în vedere 

criteriul distribu\iei geografice. Jum[tate din membri sunt ale]i din 2 în 2 ani pentru un 

mandat de 4 ani. În acest an, 7 membri sunt din Africa, 5 din Asia, 5 din America Latin[, 3 

din Europa de Est ]i 6 din Europa de Vest ]i celelalte state. În fiecare an, Subcomisia are o 

sesiune de 3 s[pt[m`ni în lunile iulie sau august la Geneva. Pe l`ng[ membrii Subcomisiei, 

sesiunea anual[ beneficiaz[ ]i de prezen\a a 1 000 de observatori incluz`nd reprezentan\i ai 

statelor, ai organelor Na\iunilor Unite ]i ai agen\iilor specializate, ai organiza\iilor 

interguvernamentale ]i ONG-urilor care au statut  consultativ pe l`ng[ Consiliul Economic 

]i Social. Principala activitate a Subcomisiei este de a asista Comisia în activitatea sa. 

Principalele func\ii ale Subcomisiei sunt: elaborarea de studii privind drepturile omului, 

realizarea de recomand[ri pentru Comisie privind prevenirea discrimin[rii de orice fel în 

privin\a drepturilor ]i libert[\ilor fundamentale, precum ]i în privin\a protec\iei 

minorit[\ilor rasiale, na\ionale, religioase sau lingvistice, aducerea la îndeplinire a oric[ror 

altor func\ii care îi sunt trasate de c[tre Consiliu sau Comisie. 

 

Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului5 ocup[ ]i func\ia de Subsecretar-

General. Acesta este principalul oficial ONU responsabil pentru activitatea derulat[ în 

domeniul drepturilor omului în cadrul sistemului ONU. Totodat[, conducerea Biroului 

Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului îi este încredin\at[ tot acestuia.Principala 

atribu\ie a Înaltului Comisar este de a promova respectarea drepturilor ]i libert[\ilor 

fundamentale ale omului. 

 

5.  Instrumente ]i mecanisme. Instrumente interna\ionale prin care se asigur[ 

protec\ia drepturilor omului sunt urm[toarele: Declara\ia Universal[ a Drepturilor Omului 

(1948), Declara\ia privind Dreptul la Dezvoltare (1986), Pactul Interna\ional privind 

                                                           
5 United Nations, Department for Public Information,  Insight the UN, New York, 2004, p.62 
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Drepturile Economice, Sociale ]i Culturale, Pactul Interna\ional privind Drepturile Civile ]i 

Politice, Conven\ia pentru Eliminarea Oric[ror Forme de Discriminare Împotriva Femeilor, 

Conven\ia Împotriva Torturii ]i a Altor Tratamente Crude ]i Inumane, Conven\ia privind 

Drepturile Copilului, Conven\ia Interna\ional[ privind Protec\ia Drepturilor Muncitorilor 

Emigran\i ]i a Familiilor Acestora. 

Mecanismele conven\ionale (stabilite prin tratate) prin care se realizeaz[ 

activitatea de promovare ]i protejare a drepturilor omului sunt urm[toarele: Comitetul 

pentru Drepturile Omului, Comitetul pentru Drepturile Economice, Sociale ]i Culturale, 

Comitetul pentru Eliminarea Discrimin[rii Rasiale, Comisia pentru Eliminarea 

Discrimin[rii Împotriva Femeilor, Comisia Împotriva Torturii, Comisia pentru Drepturile 

Copilului. Exist[ ]i mecanisme care monitorizeaz[ respectarea drepturilor omului în diverse 

\[ri precum Burundi, Congo, Haiti. 

 


