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PREFA

Lucrarea abordeaz o tem deosebit de interesant i, mai ales, de foarte
mare actualitate în condi iile în care, în zilele noastre, problematica drepturilor
omului cap t o importan din ce în ce mai mare.
Structurat în unsprezece mari capitole, înso ite de mai multe anexe,
lucrarea aduce un suflu nou în domeniul studiului Drepturilor Omului, relevând
specificul activit ii autoarei, care activeaz în organiza ii neguvernamentale
pentru protec ia i promovarea drepturilor omului.
La începutul lucr rii, doamna profesor a considerat necesar s clarifice unele
no iuni care sunt adesea confundate de publicul larg, dar i de c tre unii dintre
moderatorii TV. Defini iile sunt cât se poate de bine reliefate, prezentate cu ceea ce
le caracterizeaz i le diferen iaz între ele. Astfel, intr în aceast categorie
no iunile: drepturile omului, libert ile publice, drepturile cet ene ti,
dreptul obiectiv, dreptul subiectiv, dreptul natural, dreptul pozitiv.
În continuare, autoarea aduce în aten ia cititorului drepturile civile i
politice. Sunt discutate dintre drepturile civile: dreptul la via
i
inviolabilitate, dreptul la egal ocrotire a legii, dreptul de a se c s tori i
a întemeia o familie, dreptul la via privat , dreptul la cet enie. Este
extrem de important c doamna Tomescu nu doar le enumer , ci le explic ,
fiind astfel u or de în eles pentru oricine.
În leg tur cu drepturile politice, autoarea face precizarea c ele
reprezint de fapt libert ile publice i c depind într-o mare m sur de stat. Se
face, de asemenea, precizarea c drepturile politice nu se confund cu
drepturile cet ene ti, cum adesea se întâmpl , ci ele con in i alte drepturi
foarte importate precum: dreptul la egalitate i nediscriminare, libertatea
de exprimare, libertatea de gândire, con tiin
i religie, libertatea de
întrunire i asociere, libertatea de circula ie i alegere a re edin ei,
dreptul la azil, dreptul de a nu fi extr dat sau expulzat.
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Capitolul al IV-lea aduce în fa a cititorului problematica drepturilor
economice, sociale i culturale. Sunt analizate pe larg i cu exemple: dreptul la
munc , dreptul la securitate social , dreptul la un nivel de trai suficient,
dreptul de a forma sindicate i de a se afilia la un sindicat, dreptul la
s n tate, dreptul la educa ie, dreptul la cultur .
Un alt subiect deosebit de interesant este cel al Drepturilor de
solidaritate, pe care autoarea îl trateaz în capitolul al V-lea. Este explicat i
faptul c aceste drepturi reprezint ceea ce se nume te „genera ia a treia” a
drepturilor omului i c ele exist în strâns leg tur cu societatea, nefiind
posibil realizarea lor decât în cadrul societ ii. Sunt puse în discu ie într-o
manier original dreptul la pace, dreptul la un mediu s n tos i dreptul
la dezvoltare. Se arat c aceste trei drepturi nu sunt doar drepturi ce apar in
indivizilor, ci, în egal m sur , apar in popoarelor.
Urm torul capitol, al VI-lea, aduce în discu ie problematica Drepturilor
cet ene ti, precizându-se c aceste drepturi apar in strict persoanelor care
au cet enie, în statele lor de origine. Autoarea analizeaz astfel, dreptul de a
participa la conducerea treburilor publice (care cuprinde drepturile
electorale), dreptul de peti ie, dreptul la protec ie diplomatic , dreptul la
o administra ie corect , dreptul de acces la documente i dreptul de a se
adresa Avocatului Poporului.
În continuare, este analizat cu deosebit aten ie Dreptul la protec ie al
consumatorului. F r un efort deosebit, cititorul afl despre drepturile sale în
calitate de consumator, despre cum î i poate ap ra aceste drepturi, dar, mai
ales, care sunt institu iile pe sprijinul c rora ar trebui s se bazeze.
Capitolul al VIII-lea aduce în fa a cititorului un domeniu, pe cât de
important i de interesant, pe atât de sensibil. Este vorba despre Drepturile
copilului, subiect ce a constituit pentru doamna profesor o preocupare înc de
la începuturile carierei sale. Dup o prezentare deosebit a acestor drepturi i a
specificului lor, autoarea prezint cazuri dureroase de înc lcare a drepturilor
copilului. De asemenea, se prezint i faptul c , în timp ce unele state se
preocup de protejarea copiilor, altele, dimpotriv , îi supun unor regimuri
deosebit de traumatizante.
În continuare, doamna Tomescu pune în discu ie problematica
Îndatoririlor fundamentale, aspect foarte interesant, dar adesea ocolit. Cei
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mai mul i vorbesc numai de drepturi, dar uit de îndatoriri. Iat de ce, capitolul
acesta debuteaz cu o explica ie necesar , anume aceea c exist un raport
corelativ între drepturi i obliga ii. Orice drept al nostru presupune i o
obliga ie corelativ , altfel, nu am putea s ne realiz m acest drept.
Capitolul al X-lea prezint succint Instrumentele de protec ie i
promovare a drepturilor omului la nivel mondial. Sunt analizate atât
instrumente în sistemul Na iunilor Unite, cât i instrumente juridice europene.
Lucrarea se încheie cu un scurt capitol final în care autoarea precizeaz
din nou importan a cunoa terii drepturilor omului i a libert ilor publice de
c tre to i indivizii. Se accentueaz faptul c un individ informat este un individ
care poate participa activ la dezvoltarea societ ii i, implicit, la dezvoltarea
calit ii vie ii. Drepturile i libert ile nu sunt rupte de realitate, ele reprezint
o parte a acesteia i nu se va putea niciodat face abstrac ie de ele. Pe de alt
parte, doamna profesor arat c omul trebuie s tie c în societate are i
obliga ii, pe care, dac dore te ca drepturile s îi fie respectate, trebuie s le
respecte la rândul s u.
Foarte bine documentat , lucrarea eviden iaz interesul deosebit al
autoarei pentru problematica atât de important , dar atât de sensibil a
drepturilor omului. Este de apreciat analiza riguroas pe care doamna
profesor M d lina Tomescu a efectuat-o, precum i stilul adoptat în elaborarea
lucr rii, ceea ce face ca aceasta s reprezinte nu numai un material pentru uzul
studen ilor, ci o carte accesibil i, în acela i timp, de mare valoare tiin ific .

Prof.univ.dr.
DUMITRU MAZILU
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CUVÂNT ÎNAINTE…

dar s nu uite de
obliga iile pe care le are de îndeplinit

obliga iile corelative
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A se vedea https://www.dcnews.ro/raluca-pruna-discutia-despre-drepturi-e-un-lux-teoretic_
499905.html
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ceea ce conteaz nu sunt banii, ci sunt
oamenii
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