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Asigurarea  unui  cadru  corespunzător  şi  a  unor  mijloace  adecvate  pentru
respectarea drepturilor omului capătă o eficienţă sporită când se bazează pe o bună
cunoaştere şi conştientizare, atât din partea autorităţilor publice, cât şi a cetăţenilor
care beneficiază de aceste drepturi şi de protecţia respectării lor. În acest important
domeniu  al  bunei  cunoaşteri  a  drepturilor  omului,  al  aplicării  şi  respectării  lor
consecvente, un rol deosebit revine instituţiilor naţionale independente, echidistante,
create prin lege, cu atribuţii specifice în această privinţă.

În  acest  context,  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  -  instituţie
naţională  în domeniu -  înfiinţat  prin Legea nr. 9/1991, contribuie,  prin întreaga sa
activitate, la formarea persoanelor din structurile şi instituţiile publice cu atribuţii în
domeniul  protecţiei  şi  promovării  drepturilor  omului,  desfăşurând şi  în  anul  2008
numeroase  acţiuni  de  formare,  informare,  documentare,  cercetare  şi  consultanţă.
Pornind de la faptul că învăţarea drepturilor omului şi cercetarea acestora reprezintă
mijloace adecvate pentru asigurarea unui respect sporit al drepturilor omului, printr-o
mai bună cunoaştere a lor, Institutul în toate acţiunile desfăşurate a avut în vedere că o
bună pregătire  în  domeniul  drepturilor  omului  nu poate  avea loc fără  promovarea
cercetărilor. 

De aceea, activităţile de cercetare desfăşurate au vizat nu doar problematica
cuprinsă în  documente,  convenţii  şi  alte  acte  normative,  ci  şi  protecţia  şi  evoluţia
drepturilor omului, nu s-au limitat  la studii juridice, ci au tratat  şi aspecte istorice,
sociologice, economice, ale drepturilor omului, raporturile dintre drepturile omului şi
deontologia profesională etc.

Acţionând în direcţia  realizării  scopului  pentru care a  fost  înfiinţat,  -  scop
prevăzut în art. 2 al legii de organizare, în sensul că Institutul trebuie să asigure o
bună  cunoaştere  de  către  organismele  publice,  organizaţiilor  neguvernamentale  şi
cetăţenii  români a problematicii  drepturilor omului, a modului în care acestea sunt
garantate  în alte  ţări  şi  să informeze opinia  publică,  organismele internaţionale,  în
legătură  cu  modalităţile  practice  prin  care  drepturile  omului  sunt  asigurate  şi
respectate  în România,  -  în anul 2008, Institutul  Român pentru Drepturile  Omului
(IRDO)  a  organizat  manifestări  ştiinţifice,  simpozioane,  seminarii,  mese  rotunde,
dezbateri, cursuri de formare, schimburi de experienţă, a efectuat cercetări, a publicat
şi difuzat mai multe lucrări în domeniu, vizând o mai bună înţelegere a standardelor
internaţionale,  a  instrumentelor  şi  mecanismelor  de  protecţie  şi  promovare  a
drepturilor  omului  pe plan  internaţional  şi  la  care  România  a  aderat,  urmărind  să
faciliteze aplicarea lor rapidă şi corectă pe plan naţional. S-a acordat, de asemenea, o
deosebită  atenţie  modului  în  care  organismele  guvernamentale  îşi  îndeplinesc
obligaţiile asumate în domeniul aplicării şi respectării drepturilor omului, căilor prin
care pot fi depăşite unele neconcordanţe şi încălcări care există, precum şi creşterii
eficienţei demersurilor prin care organizaţiile neguvernamentale, societatea civilă, în
general, pot interveni pentru remedierea unor deficienţe.

Prin  buna  colaborare  cu  numeroase  organisme  guvernamentale  şi
negurvernamentale  din  ţară  şi  de  peste  hotare,  prin  vasta  experienţă  acumulată,
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Institutul  a  fost  apreciat  pentru  buna  colaborare  cu  organizaţiile  internaţionale,
universale şi regionale, cu instituţiile naţionale din cadrul reţelei instituţiilor naţionale,
manifestările  ştiinţifice  iniţiate  de  el  bucurându-se  de  un  larg  ecou  intern  şi
internaţional, toate acestea având un rol esenţial pentru îndeplinirea în bune condiţii a
atribuţiilor  ce-i  revin  prin  lege.  Rezultatele  obţinute  în  activitatea  de  formare,
informare, cercetare şi consultanţă pe care a desfăşurat-o Institutul în anul 2008 şi o
desfăşoară  în  continuare,  în  plan  naţional,  sunt  dublate  de  numeroase  participări,
alături de organisme internaţionale şi de instituţii naţionale de profil din diverse ţări,
la dezbaterea şi la circuitul internaţional de informaţii în materia drepturilor omului,
IRDO fiind acreditat, ca atare, de Comitetul internaţional de coordonare a instituţiilor
naţionale pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului şi de Agenţia drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene.

În condiţiile în care promovarea drepturilor omului devine tot mai actuală, iar
educaţia  în  respectul  acestor  drepturi,  al  demnităţii  umane  se  reflectă  în  evoluţia
societăţii  româneşti,  promovarea şi garantarea lor vor asigura realizarea eficientă a
acestor  drepturi.  În  tot  acest  efort  de  durată,  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului înţelege să-şi îndeplinească cât mai bine rolul său specific în parteneriat cu
organismele guvernamentale şi organizaţiile neguvernamentale. Rezultatele obţinute
în anul 2008 ne îndreptăţesc să apreciem că IRDO îşi îndeplineşte rolul de instituţie
naţională  independentă  de  promovare  a  drepturilor  omului,  acţionând  ca  o  punte
solidă între instituţiile statului şi societatea civilă.

Activităţile desfăşurate de Institutul Român pentru Drepturile Omului în anul
2008 pot fi sintetizate pe următoarele direcţii:

 Asigurarea unei mai bune cunoaşteri a problematicii drepturilor omului, a
modului  în  care  aceste  drepturi  sunt  garantate  în  ţările  membre  ONU,
OSCE, Consiliul Europei, UE ş.a.;

 Informarea instituţiilor internaţionale în legătură cu modalităţile practice în
care drepturile omului sunt promovate şi garantate în România;

 Efectuarea de cercetări privind aspecte importante din domeniul promovării
şi respectării drepturilor omului în ţara noastră şi pe plan internaţional;

 Organizarea şi realizarea de programe de formare şi educare în domeniul
drepturilor omului potrivit celor mai noi metodologii;

 Activităţi editoriale;
 Publicarea reglementărilor, documentelor, a studiilor şi cercetărilor recente

în domeniul drepturilor omului;
 Perfecţionarea activităţii centrului de documentare al IRDO, îmbogăţirea şi

modernizarea acestuia;
 Acordarea de consultanţă la cerere pentru toţi cei interesaţi.
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I. CERCETĂRI CONSACRATE UNOR ASPECTE ALE PROMOVĂRII ŞI
RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI 

ÎN ROMÂNIA ŞI PE PLAN INTERNAŢIONAL

Unul  dintre  principalele  elemente  ale  activităţii  desfăşurate  de  Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului  este  cercetarea  diferitelor  aspecte  legate  de
promovarea  şi  respectarea  drepturilor  omului.  În  abordarea  acestei  activităţi,
prevăzută  de  lege,  I.R.D.O.  a  avut  permanent  în  vedere  „principiile  de  la  Paris”1

privind funcţionarea instituţiilor naţionale pentru promovarea şi protejarea drepturilor
omului,  programul de acţiune  al  Conferinţei  Mondiale  asupra Drepturilor  Omului,
Viena - 1993, Declaraţia de la Durban, 2001, documentele Comitetului director pentru
Drepturile Omului al Consiliului Europei, Rezoluţia 59/113 din 10 decembrie 2004 a
ONU,  programul  anual  de  lucru  al  Agenţiei  drepturilor  fundamentale  a  Uniunii
Europene şi nu în ultimul rând Recomandările R (79) 16 şi (97) 14 şi Rezoluţia (97)
11 ale Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei care scoate în evidenţă faptul că
cercetarea  drepturilor  omului  şi  învăţarea  drepturilor  omului  constituie  mijloace
adecvate pentru asigurarea unui respect sporit pentru drepturile omului, printr-o mai
bună cunoaştere a acestora.

Tematica abordată în studiile, cercetările,  articolele realizate în anul 2008 a
fost  diversificată,  acoperind  practic,  atât  aspecte  generale  ale  istoriei  şi  evoluţiei
drepturilor omului pe plan internaţional şi intern, cât şi domenii specializate legate de
diferite drepturi civile şi politice, pe de o parte, şi cele economice, sociale şi culturale,
pe de altă parte. De asemenea au fost abordate şi teme aparţinând „generaţiei a treia” a
drepturilor omului, cum ar fi: dreptul la pace, dreptul la dezvoltare durabilă, dreptul la
un mediu sănătos.

Experienţa  acumulată  şi  perfecţionarea  profesională  a  cercetătorilor  proprii,
precum  şi  a  colaboratorilor  ne-au  permis  să  abordăm  problematica  recentă  din
domeniu, prin lucrări de mare amploare, cu desfăşurarea extinsă pe durata a mai mult
de un an şi realizate de echipe de doi sau mai mulţi cercetători din institut care au
realizat  parteneriate  cu  cercetători  asociaţi   onorifici  tocmai  pentru  aprofundarea
abordării în condiţiile unui subiect vast. În acelaşi timp au fost efectuate şi cercetări
care au vizat domenii specializate efectuate de obicei de un singur autor, rezultatele
acestor studii materializându-se fie prin publicarea lor în paginile revistei trimestriale
“Drepturile  omului”,  în Buletinul lunar Info IRDO, în volume, fie printr-un raport
prezentat în cadrul manifestărilor ştiinţifice organizate de I.R.D.O. sau de organisme
naţionale  şi  internaţionale  cu care  I.R.D.O.  colaborează.  În  această  categorie  intră
marea  majoritate  a  studiilor  şi  cercetărilor  efectuate  în  cadrul  sau  cu  participarea
Institutului Român pentru Drepturile Omului. 

În funcţie de tematica     abordată     putem deosebi  :
a) cercetări care au abordat o tematică generală;
b) cercetări  consacrate  instrumentelor  şi  mecanismelor  privind  protecţia  şi
promovarea drepturilor omului şi evoluţia acestora în timp;
c) lucrări consacrate protecţiei şi promovării drepturilor omului;

1 Principiile  fundamentale  stabilite  la  prima întâlnire  internaţională  a  Instituţiilor  Naţionale  pentru
Promovarea şi Protejarea Drepturilor Omului, ţinută la Paris în 7-9 octombrie 1991, cunoscute şi ca
„Principiile de la Paris”.
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d) cercetări consacrate drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, şi anume:
drepturi civile şi politice, economice, sociale şi culturale; dreptul la pace, dezvoltare
durabilă şi la un mediu sănătos.

O scurtă ilustrare a fiecărei categorii de cercetări,  demonstrează diversitatea
temelor abordate.

a) Abordări generale:
 De la Declaraţia universală a drepturilor omului la Obiectivele Mileniului; 
 Democraţia şi drepturile omului;
 Problematica egalităţii şi nediscriminării;
 Dimensiunea  spirituală  a  drepturilor  omului,  libertatea  de  conştiinţă,  de

exprimare şi religioasă;
 Libertatea presei – baza democraţiei şi a păcii;
 Drepturile omului şi lupta împotriva discriminării în muncă;
 Drepturile  culturale  şi  libertatea  conştiinţei  în  România  şi  comunitatea

europeană; 
 Dreptul la educaţie religioasă;
 Familia română – demnitate-solidaritate;
 Politici şi măsuri de integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi.

b) Cercetări consacrate unor documente juridice şi mecanisme de protecţie şi
promovare a drepturilor omului
 Declaraţia universală a drepturilor omului şi Constituţia României;
 Standarde  internaţionale  de  protecţie  a  drepturilor  economice,  sociale  şi

culturale ale omului; 
 Mecanisme  ONU  şi  instrumente  internaţionale  şi  regionale  privind

discriminarea rasială;
 Drepturile tânărului în reglementările interne şi internaţionale;
 Tratatul de la Lisabona – o nouă etapă în construcţia europeană;
 Acquis-ul  comunitar  şi  procesul  de  armonizare  legislativă  în  domeniul

dreptului la informaţii de interes public.

c) Cercetări consacrate protecţiei şi promovării unor drepturi ale omului
 Egalitatea în drepturi a cetăţenilor europeni;
 Combaterea antisemitismului;
 Independenţa justiţiei  – fundament al statului de drept şi garanţie a apărării

drepturilor şi libertăţilor fundamentale;
 Promovarea şi protecţia drepturilor omului în administraţia publică;
 Combaterea discriminării de gen în administraţie şi justiţie;
 Libertatea  religioasă  în  relaţia  administraţie-cetăţean  în  statele  membre  ale

Uniunii Europene;
 Protecţia drepturilor omului prin instituţia contenciosului administrativ;
 Reforma administraţiei publice în contextul integrării europene.
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d) Cercetări consacrate drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului: civile şi
politice, economice, sociale, culturale; dreptul la pace, dezvoltare durabilă şi la un
mediu sănătos

 Combaterea traficului de fiinţe umane;
 Cooperare la nivelul Uniunii Europene în procesul de integrare a solicitanţilor

de azil;
 Transparenţa actului de justiţie;
 Drepturile  religioase  ale  elevilor  şi  studenţilor  în  sistemul  de  învăţământ

public;
 Drepturile electorale;
 Drepturile de proprietate intelectuală în România;
 Protecţia socială şi nediscriminarea;
 Drepturile femeii. Cadrul juridic internaţional;
 Practica şi mijloace ale educaţiei şcolare împotriva discriminării rasiale;
 Protecţia drepturilor unor categorii de persoane;
 Dreptul  fundamental  al  omului  vârstnic  la  asistenţă  medicală,  sanitară  şi

socială;
 Drepturile şi obligaţiile funcţionarului public comunitar;
 Protecţia copilului faţă de noile tehnologii;
 Ţările din lumea a treia şi protecţia datelor;
 Dreptul la mediu.

e) Studii  şi documentare pentru formularea unor puncte de vedere pe marginea
unor proiecte de acte normative

Pe parcursul anului  2008 IRDO a participat  la şedinţe  de lucru ale  Comisiilor
juridice şi  Comisiilor  pentru drepturile  omului ale  Parlamentului  şi  ale Consiliului
Superior al Magistraturii. În cadrul acestor şedinţe reprezentanţii IRDO au formulat
puncte de vedere pe marginea unor proiecte de acte normative:

 Propunere  legislativă  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.489/2006
privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

 Proiect  de  Lege  pentru  modificarea  Legii  nr.109/2007  privind  reutilizarea
informaţiilor din instituţiile publice

 Proiect  de  Lege  pentru  modificarea  şi  completarea  Ordonanţei  Guvernului
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 Proiect  de  Lege  privind  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului
nr.4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul
funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 Proiect  de  Lege  privind  loialitatea  cetăţenilor  aparţinând  minorităţilor
naţionale faţă de România şi statul naţional unitar român

 Proiect de Lege privind Statutul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale
din România

 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului
de procedură penală

 Proiect  de  Lege  pentru  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului
nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
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 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în familie

 Proiect  de Lege pentru modificarea  şi  completarea  Legii  cetăţeniei  române
nr.21/1991, republicată

 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii  nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică

 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.42 din Legea nr.10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945-22 decembrie 1989, republicată

 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţia a acestor date

 Proiect  de  Lege  privind  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţã  a  Guvernului  nr.
126/2007  pentru  modificarea  Legii  nr.248/2005  privind  regimul  liberei
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.

II. PROGRAME DE FORMARE ŞI ACTIVITĂŢI 
DE EDUCAŢIE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI

Acţiunile întreprinse în domeniul educaţiei şi formării de formatori (a se vedea
Anexa A) au avut în vedere unul din obiectivele principale cuprinse în Legea privind
înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului: organizarea de programe de
formare  destinate  îndeosebi  acelor  categorii  de  persoane   care  au  răspunderi
speciale  pentru  protecţia  drepturilor  omului  sau pentru  cunoaşterea problematicii
drepturilor omului în rândurile unor largi categorii ale populaţiei. 

În urma adoptării Rezoluţiei 59/113 din 10 decembrie 2004, de către Adunarea
Generală O.N.U., prin care s-a lansat Programul mondial de educaţie în domeniul
drepturilor omului pentru perioada 2005 – 2015, Institutul Român pentru Drepturile
Omului a acţionat în concordanţă cu prevederile conţinute în această rezoluţie şi a
acordat în cursul anului 2008 o atenţie deosebită pentru intensificarea şi diversificarea
acţiunilor concepute pentru dezvoltarea educaţiei. Scopul urmărit a fost cel al formării
atitudinilor  şi  comportamentelor  cetăţeneşti  specifice  unei  societăţi  democratice  şi
sporirii interesului şi competenţelor de participare la viaţa publică a cât mai multor
cetăţeni din rândul tuturor categoriilor socio-profesionale, atât tineri cât şi vârstnici.

 
Comitetul Director al IRDO a luat unele măsuri pentru adaptarea activităţilor

sale la obiectivele Planului mondial. Operaţiunea a fost simplă pentru că planul nostru
de acţiuni a anticipat, în cea mai mare măsură, aceste obiective:

 promovarea unei culturi în domeniul drepturilor omului;
 asigurarea  unui  consens  asupra  metodelor  şi  principiilor  fundamentale  de

educaţie  în  domeniul  drepturilor  omului  pornind  de  la  instrumentele
internaţionale;

 de a  face  din educaţia  în  domeniul  drepturilor  omului  o  prioritate  la  nivel
naţional, regional şi internaţional;

 de  a  oferi  un  cadru  de  acţiune  comună  diferitelor  părţi  implicate  în  acest
proces de educare;
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 de a consolida parteneriatul şi cooperarea la toate nivelurile;
 de a monitoriza şi de a sprijini programele de educaţie existente în domeniul

drepturilor  omului,  pentru  a  pune  în  evidenţă  exemplele  reuşite  stimulând
măsurile care vizează continuarea, perfecţionarea şi dezvoltarea acestora.
Concluziile desprinse din cercetările întreprinse pe tema perceperii drepturilor

omului  de către  diferite  categorii  ale  populaţiei,  opiniile  şi  sugestiile  formulate  de
participanţii la sondaje  dar şi experienţa acumulată  au fost principalele noastre repere
pentru  conceperea  şi  organizarea  acţiunilor  consacrate  formării  de  formatori  şi
educaţiei în domeniul drepturilor omului.

Persoane  din  domeniile  învăţământului,  cercetării,  administraţiei  publice,
justiţiei,  sănătăţii,  precum şi  persoane din  categorii  cu  probleme specifice:  femei,
copii, pensionari, minorităţi, persoane cu handicap etc., au fost grupurile ţintă vizate
de activităţile desfăşurate de către I.R.D.O. în această direcţie.

Asigurarea  creşterii  eficienţei  demersurilor  noastre,  a  utilizării  mai  bune  a
mijloacelor  materiale,  a selectării  obiective a beneficiarilor, dar şi a implicării  mai
multor experţi a condus la sporirea interesului a tot  mai multor beneficiari  faţă de
activităţile  întreprinse,  toate  acestea  realizându-se  printr-o  strânsă  conlucrare  cu
parteneri din rândurile organizaţiilor neguvernamentale cu preocupări preponderente
în  domeniul  educaţiei  pentru  drepturile  omului,  cu  instituţii  ale  statului  dar  şi  cu
instituţii de învăţământ superior, culte religioase, asociaţii profesionale etc.

Facem o scurtă prezentare a activităţilor de educaţie şi de formare desfăşurate,
reliefându-le în primul rând pe cele cu continuitate şi care s-au bucurat şi se bucură de
un larg ecou naţional dar şi internaţional:

 a  XIV-a  ediţie  a  cursurilor  de  vară  ale  Universităţii  Internaţionale  a
Drepturile Omului, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului
în  colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,  democraţie,
pace şi toleranţă, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Clubul de
la Cheia „Victor Dan Zlătescu” ; 

 coordonarea Catedrei UNESCO pentru drepturile  omului,  democraţie,
pace şi toleranţă, alături de Universitatea de Nord,  activitate cu caracter
permanent, care include cursurile de masterat (absolvite în 2008 de cea de
a şasea serie), dezbateri, cursuri de formare, mese rotunde, conferinţe, lansări
de  carte  ş.a.  organizate  în  colaborare  cu  alte  instituţii  şi  organizaţii
neguvernamentale (a se vedea anexa A);

 a XI-a ediţie a simpozionului internaţional “Drepturilor omului –dimensiune
spirituală şi acţiune civică”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului  în  parteneriat  cu  Universitatea  „Al.I.Cuza”  din  Iaşi,  Mitropolia
Moldovei şi Bucovinei şi Episcopia Romano-Catolică, la Iaşi;

 simpozionul  internaţional  cu  tema  „Demnitate  şi  justiţie  pentru  toţi”,
organizat  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu
Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române şi Arhidieceza de Bucureşti a Bisericii
Romano-Catolice  şi  cu  participarea  Asociaţiei  pentru  Naţiunile  Unite  din
România, a Institutului de Educaţie Continuă-Universitatea „Al.I.Cuza” şi a
Comitetului IDEF;

 simpozionul  internaţional  cu  tema  „Comunicarea  interconfesională  în
Uniunea  Europeană”,  desfăşurat  în  perioada  10-11 septembrie,  eveniment
precedat  de  cea  de-a IX-a  Conferinţă  a  experţilor  de  libertate  religioasă,
organizat  tot  în  sala  Sala  Drepturilor  Omului  din  cadrul  Palatului
Parlamentului,  în  perioada  8-10  septembrie,  coorganizatori  ai  acestor
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evenimente alături de Parlamentul României au fost Institutul Român pentru
Drepturile Omului, Ministerul Culturii şi Cultelor şi Asociaţia „Libertate şi
Conştiinţă”;

 a XV-a ediţie a concursurilor naţionale ale elevilor “Olimpiada de educaţie şi
cultură civică” şi respectiv “Democraţie şi toleranţă”;

 cursuri de pregătire continuă pentru profesori şi învăţători,  pentru personal
din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru funcţionari publici,
jurişti şi alte categorii socio-profesionale;

 simpozioane cu tema „Administraţia şi religia” au fost organizate de Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia  „Libertate  şi
Conştiinţă” şi autorităţile locale;

  dezbateri, simpozioane, colocvii consacrate unor probleme de interes major
sau marcării unor evenimente sau aniversări etc;

 desfăşurarea în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar, Casa Corpului Didactic şi
Şcoala „Constantin Brâncoveanu” din Slatina, judeţul Olt, a celei de-a doua
ediţii a concursului naţional de creaţie literară şi creaţie plastică al elevilor din
învăţământul primar;

 lansarea  ediţiei  a  V-a  a  concursului  de  creativitate  didactică  în  domeniul
materialelor  auxiliare  destinate  educaţiei  pentru  drepturile  omului  din
învăţământul preuniversitar.

1. În zilele de 3-6 iulie s-a desfăşurat la Cheia cea de a XIV ediţie a cursurile de
vară ale  Universităţii Internaţionale a Drepturilor Omului,  ediţia 2008, organizată
de Institutul  Român pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu Catedra UNESCO
pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, Comitetul Director al IDEF,
Asociaţia  pentru Naţiunile  Unite  din România  şi  Clubul  de la  Cheia  “Victor  Dan
Zlătescu”.

Lucrările,  consacrate  Declaraţiei  Universale  a  Drepturilor  Omului,  de  la  a
cărei  adoptare  de  către  Adunarea  Generală  a  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  s-au
împlinit la 10 Decembrie, 60 de ani au reunit, ca de fiecare dată, specialişti şi experţi,
cercetători, cadre didactice universitare şi din învăţământul preuniversitar, magistraţi
membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi
ai altor instanţe, ai Consiliului Legislativ, cadre din poliţie şi administraţie, doctoranzi
şi  masteranzi,  reprezentanţi  ai  unor  organizaţii  neguvernamentale  interne  şi
internaţionale. 

După sesiunea de deschidere, consacrată Declaraţiei Universale a Drepturilor
Omului  –  document  fondator  al  sistemului  drepturilor  fundamentale  ale  omului,
lucrările s-au desfăşurat în plen pe secţiuni tematice, şi anume: „Declaraţia Universală
a  Drepturilor  Omului  şi  Constituţia  României”,  „Independenţa  justiţiei  –  garanţia
protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale”, „Libertate, egalitate, solidaritate –
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”.

Lucrările  au continuat  cu secţiunile  consacrate  unor  importante  aspecte  ale
temei  „Egalitate  şi  nediscriminare”,  „Instrumente,  mecanisme  şi  instituţii  pentru
protecţia şi promovarea drepturilor omului”, „Protecţia drepturilor unor categorii de
persoane” şi „Educaţie şi informare”. 

Ediţia  2008  a  urmărit  perfecţionarea  programelor  de  formare  ce  privesc
promovarea  şi  protecţia  drepturilor  omului,  în  scopul  decelării  acţiunilor  de
discriminare,  prin  respectarea  drepturilor  celor  care  nu  au  aceeaşi  etnie,  orientare
sexuală sau religie ca majoritatea.
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Cu prilejul acestei sesiuni, a fost organizată o expoziţie de lucrări consacrate
drepturilor omului, publicate de Institutul Român pentru Drepturile Omului.

2. „Drepturile omului, temă a dialogului cu şi dintre religii”, a constituit tema
celei de a XI-a ediţii a simpozionului internaţional „Drepturile omului – dimensiune
spirituală şi acţiune civică”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului
în parteneriat cu Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei
şi Episcopia Romano – Catolică, la Iaşi, eveniment iniţiat cu unsprezece ani în urmă.

Lucrările  reuniunii  s-au  desfăşurat  în  trei  secţiuni  tematice  şi  anume:
“Libertăţile  religioase”,  “Reglementări  privind  libertatea  religioasă  şi  eliminarea
discriminării” şi “Dreptul la educaţie religioasă”, în cadrul cărora au fost prezentate
comunicări, urmate de comentarii şi schimburi de opinii. 

Comunicările  susţinute  la  reglementările  privind  libertatea  religioasă  şi
eliminarea discriminării, au fost făcute atât din perspectivă universală, cât şi din cea
regională şi naţională, în timp ce tema „Dreptul la educaţie religioasă” a fost tratată,
din perspectivă filozofică, sociologică, pedagogică, religioasă şi juridică.
 La dezbateri au participat membri ai unor organizaţii internaţionale, între care
IDEF, IPV şi CEU, ai Parlamentului, Curţii Constituţionale, Consiliului Superior al
Magistraturii,  ai  diferitelor  culte,  ai  unor  organizaţii  neguvernamentale,  cadre
universitare, cercetători, cadre din administraţie.

Dezbaterile s-au desfăşurat într-o atmosferă de conlucrare în afirmarea unor
valori şi principii comune. 

3.  În  ziua  de  13  decembrie  s-a  desfăşurat  la  Palatul  Patriarhiei  un  simpozion
internaţional  cu  tema  „Demnitate  şi  justiţie  pentru toţi”,  organizat  de  Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Patriarhia  Bisericii  Ortodoxe
Române  şi  Arhidieceza  de  Bucureşti  a  Bisericii  Romano-Catolice,  cu  participarea
Asociaţiei pentru Naţiunile Unite din România, a Institutului de Educaţie Continuă –
Universitatea „Al. I. Cuza” şi a Comitetului IDEF.

 Evenimentul a fost organizat  cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la adoptarea
de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a Declaraţiei Universale a Drepturilor
Omului, încheind seria activităţilor desfăşurate  de Institutul Român pentru Drepturile
Omului de-a lungul Anului Mondial al Educaţiei pentru Drepturile Omului, Demnitate
şi Justiţie pentru toţi.

În cadrul acestui eveniment a fost evidenţiată importanţa istorică a Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului, care a propus omenirii construirea unei lumi în care
fiinţele  umane  să  se  bucure  de  libertatea  cuvântului  şi  a  credinţei,  proclamând
demnitatea umană drept cea mai înaltă aspiraţie a oamenilor.

De asemenea, a fost evidenţiată actualitatea mesajului Declaraţiei, în condiţiile
în care omenirea se confruntă cu noi provocări, dar care sunt la fel de grave precum
cele  care  existau  la  momentul  naşterii  acestui  instrument  atât  de  important  de
protecţie a drepturilor şi libertăţilor omului.

În încheierea lucrărilor, participanţii au adoptat un apel la dialog şi cooperare
pentru demnitatea umană, au evidenţiat faptul că, pentru ca dreptul la demnitate şi
justiţie  să  fie  o  construcţie  durabilă,  trebuie  luată  în  considerare  dimensiunea
spirituală a drepturilor omului, cultivarea respectului pentru valorile comune care stau
la baza ansamblului drepturilor fundamentale ale omului.

4. Activităţi în colaborare cu Asociaţia “Libertate şi conştiinţă”
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O serie de simpozioane şi dezbateri  au fost organizate  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în colaborare  cu  Asociaţia  “Libertate  şi  Conştiinţă”  şi
autorităţile locale. Între acestea, cele privind  „Rolul cadrelor didactice şi al preoţilor
în protecţia  şi promovarea drepturilor  copilului” din  28 ianuarie,  “Administraţia  şi
religia”  din  29  ianuarie,  la  Bucureşti,  „Comunicarea  interconfesională  şi  rolul
comunităţilor religioase în comunitatea locală” din 28-30 octombrie,  desfăşurate la
Ploieşti şi Târgovişte. 

5. Educarea tinerei generaţii în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, al demnităţii şi toleranţei, al schimbului liber de opinii,
este un obiectiv care de peste un deceniu face obiectul unui parteneriat între Institutul
Român pentru Drepturile  Omului şi  Ministerul Educaţiei,  Cercetării  şi  Tineretului,
care  se  concretizează  prin  desfăşurarea  unor  activităţi  devenite  tradiţionale:
concursurile  şcolare  naţionale  „Olimpiada de educaţie  civică  şi  cultură  civică”  şi
“Democraţie  şi  toleranţă”,  care au înregistrat  15 ediţii  fiecare;  cursuri  de formare
continuă pentru profesori şi învăţători; colocvii, simpozioane şi dezbateri (a se vedea
Anexa A) pe teme privind diferite aspecte ale activităţii de educaţie pentru drepturile
omului şi, nu în ultimul rând, lansarea unei noi ediţii a  Concursului de creativitate
didactică în domeniul realizării de materiale auxiliare utilizabile în educaţia pentru
drepturile omului  şi a unui Concurs naţional de creaţie literară şi creaţie plastică
pentru elevii din învăţământul primar.

6. Concursurile şcolare naţionale 
Ca urmare a unei iniţiative a Institutului  Român pentru Drepturile Omului,

Ministerul  Educaţiei,  Cercetării  şi  Tineretului  a  inclus,  începând  cu  anul  1993,
disciplinele educaţie civică (clasele III-IV), respectiv cultură civică (clasele VII-VIII)
în  categoria  celor  la care se organizează concursuri  anuale cu etape până la  nivel
naţional.

Aceste concursuri,  în organizarea cărora Institutul Român pentru Drepturile
Omului este partener  al Ministerului Educaţiei,  Cercetării  şi Tineretului,  cunoscute
sub denumirea de olimpiade, se  subsumează nevoii de educaţie în vederea asumării
rolului  şi  statutului  de  cetăţean  în  cadrul  unei  societăţi  democratice,  în  vederea
formării şi dezvoltării competenţelor de participare la viaţa publică, a spiritului social
critic şi capacităţii de toleranţă.

a) A XV-a ediţie a Olimpiadei de educaţie/cultură civică s-a desfăşurat în luna
aprilie 2008 la Galaţi în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului -
Direcţia  Generală pentru învăţământul  preuniversitar, Inspectoratul  Şcolar Judeţean
Galaţi,  bucurându-se  de  un  interes  deosebit  şi  dovedind  o  pregătire  temeinică  a
echipajelor  care au abordat  ca temă generală  “Demnitatea  persoanei în societatea
democratică”, „Democraţie şi toleranţă-trecut – prezent – viitor”. 

Şi la această ediţie cele mai bune lucrări realizate de echipajele participante au
beneficiat de premii acordate de Institutul Român pentru Drepturile Omului.

b) A XV-a  ediţie  a  etapei  finale  a  Concursului  naţional  “Democraţie  şi
toleranţă”

Formă  complexă  de  educaţie  civică  în  care  sunt  implicaţi  elevi  din  ciclul
primar şi gimnazial, concursul s-a desfăşurat pe trei dimensiuni: teoretică, practic -
aplicativă şi artistică, cu participarea unor echipe alcătuite din câte 3 membri, dintre
care unul din învăţământul primar. Experienţa acumulată în cei 15 ani de desfăşurare a
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concursului  relevă o creştere  constantă  a  calităţii  materialelor  prezentate  în  cadrul
concursului - sub toate cele trei dimensiuni ale sale, precum şi a interesului faţă de
problematica pe care o implică.

Concursul, a cărui ediţie s-a desfăşurat la Bistriţa, Judeţul Bistriţa-Năsăud în
cea de-a treia decadă a lunii iulie, a urmărit dezvoltarea competenţelor de cooperare la
nivelul grupului, stimulând preocupările pentru cunoaşterea conceptelor: democraţie,
toleranţă,  drepturile  omului,  drepturile  copilului  şi  a  relaţiilor  dintre  acestea,
cunoaşterea reglementărilor naţionale şi internaţionale privitoare la aceste concepte şi
nu  în  ultimul  rând  exersarea  de  către  elevi  a  atitudinilor  şi  comportamentelor
democratice, tolerante, a spiritului civic şi formarea deprinderilor de implicare în viaţa
comunităţii educaţionale şi locale din care elevii fac parte.

c) În cursul lunii noiembrie a fost lansată, la Sighişoara, cea de a V-a ediţie a
Concursului naţional de creativitate didactică în domeniul materialelor auxiliare
destinate educaţiei pentru drepturile omului în învăţământul preuniversitar.

Concursul  a  fost  organizat  de IRDO în  parteneriat  cu  Ministerul  Educaţiei
Cercetării şi Tineretului şi Casa Corpului Didactic Mureş.

Obiectivul  principal  al  concursului  a  constat  în  principal  în  stimularea
preocupărilor  pentru  realizarea  de  mijloace  auxiliare  destinate  educaţiei  pentru
drepturile omului, democraţiei şi pentru formarea unei culturi a păcii, ţinând seama de
obiectivele educaţiei proclamate de Adunarea Generală a ONU în Rezoluţia 59/113
din 2004.

d) Tot  în  cursul  anului  2008  a  fost  lansată  a  treia  ediţie  a  Concursului
naţional de creaţie literară şi creaţie plastică „Imagini din copilăria mea”  destinat
elevilor  din  învăţământul  primar,  organizat  în  parteneriat  cu  Şcoala  „Constantin
Brâncoveanu”, Inspectoratul Şcolar şi Casa Corpului Didactic la Slatina, judeţul Olt.

Ediţia a II-a a concursului finalizată în luna decembrie 2008 s-a bucurat de un
larg interes,  fiind prezentate cca 300 lucrări  de creaţie   plastică şi 1000 lucrări  de
creaţie literară din 20 de judeţe.

Finalizarea  acestei  ediţii  a  concursului  a  avut  loc  în  cadrul  unui  ciclu  de
manifestări dedicate Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului desfăşurate la Slatina în
intervalul 7 – 10 decembrie.

Cartea „Drepturile copilului – Drepturile mele” editată în 2008 de Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului  şi  distribuită  participanţilor  la  aceste  concursuri
reprezintă  o  contribuţie  de  seamă  la  cunoaşterea  şi  însuşirea  de  către  elevi  a
drepturilor cuprinse în Convenţia cu privire la drepturile copilului şi în Legea 272 care
preia şi dezvoltă la specificul naţional, în legislaţia românească principalele prevederi
ale acestei Convenţii.

7.  În  domeniul  pregătirii  continue  a  învăţătorilor  şi  profesorilor  care
realizează  educaţia  pentru  drepturile  omului,  în  anul  2008  s-au  desfăşurat  în
parteneriat cu Case ale Corpului Didactic un important număr de acţiuni în diferite
zone ale ţării. Printre acestea se numără cursuri de scurtă durată cuprinse în programe
de formare continuă a personalului didactic (a se vedea Anexa A); 

În anul 2008 au continuat primele cursuri de formare continua a personalului
didactic în domeniul educaţiei pentru drepturile omului şi ale copilului acreditate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, organizate de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în parteneriat cu Casele Corpului Didactic din Bucureşti, Tg.Mureş
şi Galaţi.
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Prin tematica acestor cursuri s-a urmărit pregătirea continuă a cursanţilor în
găsirea  modalităţilor  accesibile  pentru  elevi  de  însuşire  corectă  şi  flexibilă  a
conceptelor,  identificarea  de  valori,  principii  şi  concepte  democratice,  utilizarea
deprinderilor şi competenţelor de dialog, de dezbatere publică a unor probleme, de
negociere, de rezolvare de conflicte etc.

Au  fost  abordate  teme  de  larg  interes  dintre  care  amintim  doar  câteva:
„Drepturile copilului în legislaţia românească”, „Valori şi principii civice–democratice
promovate la nivelul învăţământului preuniversitar” etc.

În sprijinul participanţilor la aceste cursuri de o foarte bună primire s-a bucurat
volumul tematic „Drepturile copilului” editat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în cursul anului 2008.

8.  Activităţi  destinate  personalului  din  Ministerul  Administraţiei  şi
Internelor: 

În cursul anului 2008, IRDO a continuat practica organizării în parteneriat cu
Direcţia generală reglementări juridice şi contencios din Ministerul Administraţiei şi
Internelor a unor cursuri privind problematica drepturilor omului vizând personalul
din diferite structuri ale acestui minister. Din rândul acestora menţionăm, pe cele care
au avut ca temă “Drepturile omului şi activitatea forţelor de ordine publică” destinate
diferitelor structuri din cadrul Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Prelegerile susţinute de reprezentanţii Institutului în anul 2008 au vizat teme
cum ar fi:

 Conceptul de drepturi ale omului şi documentele care le consacră;
 Evoluţia  concepţiilor  şi  a  reglementărilor  internaţionale  în  domeniul

drepturilor omului.
Tot în cadrul parteneriatului cu acest minister au mai fost organizate şi alte

manifestări, printre care colocvii, lansări şi expoziţii de carte etc.

9 . Activităţi consacrate relaţiei cetăţean-administraţie:
În acest  domeniu,  colaborarea fructuoasă statornicită  în baza unui acord de

parteneriat cu Institutul Naţional de Administraţie a continuat o tradiţie de participare
la diferitele cursuri cu personal din cadrul autorităţilor publice locale, desfăşurate în
diferite zone ale ţării.

10. Activităţi consacrate administrării justiţiei:
În  acest  domeniu  activităţile  s-au  desfăşurat  aproape  săptămânal  la  instanţe

judecătoreşti,  parchete  şi  barouri,  în  baza  acordurilor  de  parteneriat  încheiate  cu
Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Pentru o
mai bună cunoaştere a celor mai importante drepturi pe care le au cetăţenii şi pentru a
veni  în  sprijinul  justiţiabililor,  Institutul,  în  parteneriat  cu  Consiliul  Superior  al
Magistraturii, şi-a propus, realizat şi publicat prin consens, două instrumente de lucru:

Primul reprezintă suma unor drepturi ale cetăţenilor în concordanţă cu legislaţia
internă şi dreptul european. Cunoaşterea acestora reprezintă condiţia esenţială pentru
asigurarea  apărării  şi  valorificării  drepturilor  tuturor  cetăţenilor.  Constituţia  şi
legislaţia internă consacră principiile privind:

 accesul liber la justiţie;
  egalitatea în faţa legii; 
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 dreptul  la un proces echitabil  şi  la  soluţionarea  cauzelor  într-un termen
rezonabil;

 publicitatea şedinţelor de judecată;
 dreptul la apărare. 
Acestea se realizează numai dacă justiţia dă dovadă de imparţialitate, eficienţă,

transparenţă  şi  credibilitate.  Justiţiabilii  trebuie  să  cunoască  şi  să  urmărească
valorificarea  acestor  drepturi  consacrate  ce  reprezintă  reguli  clare,  precise pe  care
trebuie să le urmeze.

11.  Alte forme specifice  de  pregătire  şi  educaţie  în  domeniul  drepturilor
omului: 

a)  Elaborarea  unor  programe  speciale consacrate  unor  evenimente  mai
importante şi apreciate ca atare de O.N.U. şi Consiliul Europei şi cu rezonanţă pentru
protecţia şi promovarea drepturilor omului, cum ar fi:

-  Educaţia în bioetică şi drepturile omului;
- Drepturile omului în Uniunea Europeană şi cadrul instituţional 
   comunitar;
- Deceniul privind Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă (2005 – 
  2014).
b) Coordonarea Catedrei  UNESCO pentru drepturile  omului  democraţie,

pace şi toleranţă. 
Catedra a început să funcţioneze în baza unui acord între UNESCO, Institutul

Român pentru Drepturile Omului şi Universitatea de Nord Baia Mare şi reprezintă un
centru pilot de cercetare, dezbatere şi formare la nivel postuniversitar, în anul 2008
absolvind  masteratul  în  drepturile  omului,  democraţie,  pace  şi  toleranţă  o  nouă
promoţie;  această  formă  de  pregătire  asimilează  rezultatele  cercetării  naţionale  şi
internaţionale,  ţinând  pasul  cu  progresele  şi  evoluţiile  din  domeniul  său  specific.
Menţionăm că Institutul este prima instituţie naţională care coordonează, în sistemul
de parteneriat al programelor UNESCO, activitatea unei Catedre de drepturile omului,
democraţie şi pace.

Printre acţiunile organizate împreună cu Catedra UNESCO pentru drepturile
omului, democraţie, pace şi toleranţă, amintim: 

- Cursul de formare în domeniul drepturilor omului pentru 
  cadre de poliţie; 
- Cursul cu tema „Mecanisme ONU şi Instrumente 
  internaţionale şi regionale privind discriminarea rasială”; 
- Activităţi de informare şi documentare la Catedra UNESCO 
  pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă; 
- Dezbateri privind „Justiţia şi drepturile omului. Prezentarea 
  cazurilor recente din jurisprudenţa CEDO”, 
- „Dimensiunea spirituală a drepturilor omului, libertatea de 
  conştiinţă, de exprimare şi religioasă”, 
- „Toleranţa – un concept în evoluţie”; 
- Mese rotunde în cadrul cărora au avut loc dezbateri, cu 
  privire la „Combaterea discriminării de gen în administraţie   
  şi poliţie”, „Drepturile omului şi lupta împotriva 
  discriminării în muncă”, „Ce înseamnă să fii cetăţean 
  european”; 
- Simpozionul cu tema „60 de ani de la adoptarea Declaraţiei 
  Universale a Drepturilor Omului. Convenţiile europene şi 
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  constituţiile naţionale”.

c) Participare la dezbaterea diferitelor aspecte ale respectării şi promovării
drepturilor  omului  în  cadrul  unor  manifestări  ştiinţifice,  simpozioane,  colocvii,
dezbateri,  mese  rotunde  etc.  sau  în  cadrul  unor  emisiuni  de  radio  (a  se  vedea
anexele A şi B ).

III. ORGANIZAREA UNOR COLOCVII, SEMINARII ŞI
SIMPOZIOANE

Activitatea de organizare a unor colocvii,  seminarii,  simpozioane sau mese
rotunde,  împreună  cu  celelalte  activităţi  de  cercetare,  educare  şi  formare  ale
Institutului au format un ansamblu armonios de abordare a problematicii drepturilor
omului, subliniind importanţa promovării şi protecţiei acestora.

Comunicările şi studiile prezentate cu ocazia acestor manifestări au fost rodul
activităţii de cercetare a Institutului Român pentru Drepturile Omului . Fie că a fost
vorba de manifestări organizate de Institut (a se vedea Anexa A), fie că a fost vorba
de acţiuni organizate în parteneriat, schimbul de experienţă, opiniile şi concluziile
desprinse au permis conturarea unor noi teme de cercetare, a unor modalităţi noi de
abordare  a  aspectelor  de  formare  şi  educare  în  spiritul  respectului  drepturilor
omului.

Solicitarea  Institutului  de  către  organizaţii  şi  organisme  cu  preocupări  în
domeniul drepturilor omului, din ţară sau din străinătate, de a participa cu studii,
comunicări,  rapoarte  etc.  la  acţiuni  organizate  de  acestea  (a  se  vedea Anexa B)
ilustrează pe deplin prestigiul de care se bucură I.R.D.O. atât pe plan naţional, cât şi
internaţional,  prestigiu  câştigat  prin ţinuta  ştiinţifică  a comunicărilor, rigoarea şi
consecvenţa  implicării  sale  în  apărarea  şi  promovarea  drepturilor  şi  libertăţilor
fundamentale ale omului.

Este de remarcat faptul că în mod constant Institutul s-a străduit şi a reuşit să
atragă  participarea  la  manifestările  sale  şi  chiar  să  determine  implicarea  în
organizarea lor a numeroşi factori cu atribuţii sau preocupări în domeniul drepturilor
omului, din cadrul Parlamentului, al Guvernului, al organismelor guvernamentale şi
neguvernamentale  sau  organizaţii  internaţionale  şi  regionale.  Prin  antrenarea
acestor  factori  –  care au  participat  cu  materiale  proprii,  prezentări,  comunicări,
experienţe  sau  rapoarte  din  partea  instituţiilor  sau  organizaţiilor  pe  care  le-au
reprezentat – s-a urmărit o mai bună comunicare şi o mai strânsă colaborare pentru
aplicarea  sau  depistarea  unor  soluţii  mai  eficiente  pentru  ameliorarea  situaţiei
drepturilor omului în România.
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Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat numeroase manifestări
ştiinţifice  consacrate  afirmării,  promovării  şi  protecţiei  drepturilor  omului  (a se
vedea anexa A) la care au participat personalităţi din ţară şi de peste hotare care au
preocupări în domeniul drepturilor omului. Între acestea amintim:

 Ziua Mondială a Sănătăţii, la a 60-a aniversare de la prima Adunare 
Mondială a Sănătăţii, când s-a decis instituirea unei zile mondiale dedicate sănătăţii, a
fost marcată de Institutul Român pentru Drepturile Omului, în ziua de 7 aprilie, prin
organizarea unei mese rotunde cu tema „Protejarea sănătăţii de încălzirea globală”,
fiind şi deviza sub care s-au desfăşurat manifestările dedicate acestei zi în întreaga
lume.

Cu  acest  prilej  participanţii-  profesori  universitari,  experţi  în  domeniul
sănătăţii,  mediului,  medici,  jurişti,  reprezentanţi  ai  organizaţiilor guvernamentale şi
neguvernamentale  din  domeniul  drepturilor  omului  au  subliniat  atât  importanţa
protejării  sănătăţii  de  efectele  schimbărilor  climatice  cât  şi  importanţa  luării  unor
măsuri  de  protecţie  juridică  internaţionale  şi  naţionale,  dar  şi  acţiuni  practice  de
protecţie  şi  îndeosebi  de  educaţie  a  oamenilor  organizate  de  instituţii  naţionale  şi
internaţionale dar şi ONG-uri cu preocupări în domeniul apărării mediului şi sănătăţii,
a drepturilor omului în general pentru stoparea fenomenelor atât de periculoase pentru
oameni. 

De asemenea, în cadrul reuniunii a fost anunţată publicarea de către Institut a
unui  volum deosebit  de important,  consacrat  acestui  domeniu,  intitulat  „Mediul  şi
sănătatea”.  

 La 14 mai a fost cerebrată  Ziua Internaţională a Familiei, proclamată la 15
mai prin rezoluţia nr. 47/2371/1993 de către Organizaţia Naţiunilor Unite. In acelaşi
timp,  începând  cu  1994 printr-o  Hotărâre  de  Guvern  adoptată  în  urma  propunerii
făcută  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  şi  susţinută  de  Patriarhia
Bisericii Ortodoxe Române, a fost instituită Ziua Naţională a Familiei Române, care
se sărbătoreşte la aceeaşi dată.

„Familia română-demnitate-solidaritate” a fost tema mesei rotunde organizată
de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asociaţia  pentru
Naţiunile Unite din România pentru a marca Ziua Internaţională a Familiei şi Ziua
Familiei Române.

În cadrul lucrărilor s-au prezentat şi dezbătut cele mai arzătoare aspecte ale
problematicii  familiei,  ale  garantării  şi  promovării  drepturilor  tuturor  familiilor,
prejudecăţile şi greutăţile cu care acestea se confruntă atât pe plan naţional cât şi pe
plan internaţional.

  Cu acest prilej participanţii -reprezentanţi ai unor O.N.G.-uri cu preocupări în
domeniul protecţiei copiilor şi tinerilor, a familiei şi femeilor, universitari, cercetători,
medici, experţi-  s-au referit la măsurile întreprinse pentru creşterea rolului familiei în
viaţa socială pentru depăşirea problemelor şi greutăţilor pe care acestea le întâmpină,
dar şi la necesitatea de îmbunătăţire a cadrului legislativ pentru protejarea familiei, în
special a familiei tinere, şi a rolului ce revine atât autorităţilor cât şi societăţii civile
pentru eliminarea violenţei în familie, a abandonului familial, a traficului de femei şi
exploatării  muncii  la  negru,  îndeosebi  a  minorilor,  a  consumului  de  droguri  şi  a
violenţei în şcoli. 

 Cu prilejul Zilei  Mondiale  a  Mediului Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului  în  colaborare  cu Asociaţia  Română pentru un Mediu Sănătos  şi  Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România a organizat, în data de 5 iunie, un simpozion cu
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tema  „Renunţă  la  obişnuinţe:  militează  pentru  o  economie  cu  niveluri  scăzute  de
noxe”. 

În cadrul  lucrărilor  au fost  dezbătute  multitudinea problemelor  care erodează
habitatul natural al omului dar şi lipsa politicilor de planificare urbană inteligentă care
să conducă la stoparea fenomenelor cu consecinţe nefaste asupra vieţii. Schimbările
climatice,  generate  de  activitatea  umană,  vizibile  la  scară  planetară,  reprezintă  o
serioasă problemă cu care se confruntă omenirea în acest moment.

Participanţii, universitari, magistraţi, cercetători şi experţi în domeniul 
urbanisticii, medici, doctoranzi şi masteranzi, au deplâns faptul că şi în România, mai
ales în Bucureşti, fenomenele nocive mediului sunt pe deplin resimţite şi au evidenţiat
necesitatea unor măsuri pentru stoparea de urgenţă a acestora.

Pe parcursul  dezbaterilor  s-a  făcut  referire  şi  la  o  serie  de decizii  ale  Curţii
Europene  a  Drepturilor  Omului,  subliniindu-se  faptul  că  jurisprudenţa  Curţii
Europene poate constitui un sprijin deosebit în stoparea fenomenelor cu consecinţe
nefaste asupra vieţii şi sănătăţii mediului. 

Cu  această  ocazie  s-a  subliniat  necesitatea  ca  politicienii,  organismele
economice,  companiile,  guvernele,  organizaţiile  neguvernamentale,  dar  şi  simpli
cetăţeni să se unească pentru a pune  în lucru resursele şi iniţiativele care promovează
un stil de viaţă „verde”, o eficienţă energetică superioară, surse alternative de energie,
conservarea pădurilor şi a spaţiilor verzi şi în general un consum care să nu afecteze
mediul, astfel ca cei ce vor veni după noi să se poată bucura de un mediu sănătos,
propice unei dezvoltări armonioase.

 Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la întâlnirea de lucru
pentru finalizarea Raportului  de ţară,  care a constituit  baza de evaluare  periodică
universală (Universal Periodic Review –UPR), a Consiliului ONU pentru Drepturilor
Omului, a gradului de aplicare şi respectare a standardelor universal recunoscute în
materie de drepturi şi libertăţi fundamentale de către statele membre ONU, organizată
de  Ministerul  Afacerilor  Externe.  Raportul  conţine  situaţia  de  ansamblu  a
performanţelor  României  în  domeniul  protecţiei  şi  promovării  drepturilor  omului,
eforturile şi realizările autorităţilor guvernamentale, cât şi aspectele problematice şi
dificultăţile înregistrate în acest domeniu în România. 

 În perioada 17-20 ianuarie 2008, Institutul Român pentru Drepturile Omului a
participat  la  prima  Adunare  a  membrilor  reţelei  experţilor  în  legislaţia  Uniunii
Europene  pe  migraţie  şi  azil  din  instituţiile  naţionale  cu  atribuţii  în  domeniul
drepturilor omului (NHRI), organizată de Institutul German pentru Drepturile Omului.

 În  data  de  10  aprilie  2008,  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  a
participat  la  masa  rotundă  cu  tema  „Carta  europeană  a  limbilor  regionale  sau
minoritare.  Implementare  şi  monitorizare  în  România”,  organizată  de  Guvernul
României  –  Departamentul  pentru  relaţii  interetnice  în  parteneriat  cu  Consiliul
Europei,  Secretariatul  Cartei  europene  a  limbilor,  Biroul  Înaltului  Comisar  OSCE
pentru  Minorităţile  Naţionale  şi  Comisarul  pentru  multilingvism  al  Comisiei
Europene. 

 În cadrul manifestărilor consacrate Zilei Organizaţiei Naţiunilor Unite – 24
octombrie, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat:

- Simpozionul internaţional cu tema „Drepturile omului-Dimensiune spirituală şi
acţiune  civică,  în parteneriat  cu Universitatea „Al.I.Cuza”,  Mitropolia  Moldovei  şi
Bucovinei şi Dieceza Romano-Catolică Iaşi cu concursul Asociaţiei pentru Naţiunile
Unite din România; 
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- Masa rotundă cu tema „Drepturile omului în sistemul Organizaţiei Naţiunilor
Unite” în colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace
şi toleranţă şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România. 

Cu această ocazie a fost lansat şi volumul  Drepturile omului – un sistem în
evoluţie, IRDO, Bucureşti, 2008.

 Cu prilejul Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, a 
împlinirii a 60 de ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului de
către  Adunarea  Generală  a  Naţiunilor  Unite,  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului,  a  organizat,  în  Bucureşti  şi  în  ţară,  o  suită  de  manifestări  (simpozioane,
seminarii, mese rotunde, dezbateri), astfel:

-Dezbaterea cu tema „ A 60-a aniversare a Declaraţiei Universale a Drepturilor
Omului”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Şcoala generală „Constantin Brâncoveanu” din Slatina.

-Masa  rotundă  cu  tema  „Artizanii  gândirii  moderne  a  drepturilor  omului”,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România.

-Simpozionul  internaţional  cu  tema  „Demnitate  şi  justiţie”,  organizat  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Patriarhia  Bisericii
Ortodoxe  Române  şi  Arhidieceza  de  Bucureşti  a  Bisericii  Romano-Catolice,  cu
participarea Asociaţiei pentru Naţiunile Unite din România, a Institutului de Educaţie
Continuă-Universitatea „Al.I.Cuza” şi a Comitetului Director IDEF, manifestare ce a
încheiat săptămâna consacrată Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului. 

Anul acesta, marcarea acestui memorabil eveniment a avut în plan principal
evocarea personalităţilor, a părinţilor fondatori ai Declaraţiei Universale a Drepturilor
Omului,  contribuţia  acestora,  denumiţi  „artizanii  gândirii  moderne  a  drepturilor
omului”, la construcţia bazei comune a protecţiei internaţionale a drepturilor omului şi
în lupta împotriva discriminării.  

Cu acest prilej s-a subliniat importanţa şi însemnătatea excepţională a acestui
document,  temelia  pe  care  s-a  înălţat  şi  continuă  să  se  înalţe  edificiul  drepturilor
omului, în care se regăsesc principiile de bază ale drepturilor omului: universalitatea,
indivizibilitatea şi interdependenţa.
 Participanţii  la  aceste  manifestări  –parlamentari,  reprezentanţi  ai  justiţiei,
cultelor,  ai  unor  organizaţii  guvernamentale  şi  neguvernamentale,  cadre  didactice,
elevi,  experţi  în domeniul  drepturilor omului-  au relevat  şi faptul că Declaraţia  va
continua  să  rămână  principalul  reper  în  evaluarea  progreselor  pe  calea  drepturilor
omului. 

Cu  această  ocazie  au  fost  prezentate  mai  multe  lucrări  editate  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în acest an.
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IV. PUBLICAREA REGLEMENTĂRILOR, 
 DOCUMENTELOR, A STUDIILOR ŞI CERCETĂRILOR ÎN DOMENIUL

DREPTURILOR OMULUI

Informarea organismelor publice, a ONG-urilor şi a cetăţenilor cu privire la
reglementările  interne  şi  internaţionale,  instituţii  şi  mecanisme,  practici  şi  uzanţe,
precum şi a rezultatelor cercetărilor din domeniul drepturilor omului a constituit, în
continuare, una dintre preocupările constante ale Institutului.

În  acest  sens,  I.R.D.O.  a  avut  o  bogată  şi  intensă  activitate  publicistică  şi
editorială, îndeplinindu-şi astfel una din principalele atribuţii conferite de legea prin
care a fost înfiinţat  şi anume acela de a aduce la cunoştinţa instituţiilor  publice,  a
organizaţiilor  neguvernamentale  şi  a  cetăţenilor,  a  documentelor,  practicilor  şi
uzanţelor internaţionale în domeniul drepturilor omului, inclusiv prin traducerea lor, şi
de  a  informa  despre  eforturile  guvernamentale  şi  neguvernamentale  pentru
promovarea  şi  protecţia  drepturilor  omului,  precum  şi  despre  angajamentele
internaţionale asumate de România şi modul în care ele sunt îndeplinite. 

Publicaţii periodice
a)  Revista  trimestrială  “Drepturile  Omului” cuprinde  studii,  cercetări,

articole,  comunicări  şi  rapoarte,  textul  unor  reglementări  şi  al  altor  documente
internaţionale  sau naţionale  cu semnificaţii  majore în domeniul  drepturilor omului,
jurisprudenţă în materie, note, comentarii, recenzii.

Tematica abordată cu mijloace ştiinţifice cuprinde toate categoriile de drepturi,
atât  drepturile  civile  şi  politice,  cât  şi  drepturile  economice,  sociale  şi  culturale  şi
drepturile de solidaritate, valori, principii, norme şi standarde, instituţii şi mecanisme,
termeni şi concepte, evoluţii şi tendinţe.

În  cadrul  notelor,  cronicilor  –  legate  de  diferite  evenimente  din  domeniul
drepturilor omului, precum şi al recenziilor de cărţi în materia drepturilor omului sunt
prezentate  şi  noutăţi  editoriale  ale  Institutului  şi  se  face  o  trecere  în  revistă  a
principalelor activităţi organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului sau la
care I.R.D.O. a participat.

b) Info I.R.D.O. – buletin lunar de informare care cuprinde ştiri de actualitate
despre evenimente desfăşurate în plan intern şi internaţional, în legătură cu drepturile
omului.  De  o  apreciere  constantă  se  bucură  rubrica  “Din  jurisprudenţa  Curţii
Europeane  a  Drepturilor  Omului”,  în  care  sunt  prezentate,  pe  scurt,  diferite  speţe
selecţionate  ale  Curţii  Europene.  Precizăm  că  este  unica  publicaţie  lunară  care
prezintă, periodic, jurisprudenţa Curţii. Alte rubrici permanente sunt consacrate unor
documente internaţionale recent adoptate.

Lucrări publicate în volume
Pe lângă aceste publicaţii periodice, sub egida I.R.D.O., au apărut noi culegeri

de documente şi lucrări de cercetare, publicate în volume, precum şi ediţii revizuite şi
actualizate ale unor lucrări de referinţă.

 „Drepturile copilului” 
Volumul  cuprinde  o  culegere  din  principalele  documente  internaţionale  şi

reglementări interne selectate după criteriul relevanţei lor în raport cu tema drepturilor
copilului.
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Lucrarea  se  adresează  tuturor  celor  implicaţi  în  promovarea  şi  protecţia
drepturilor copilului, în educaţia pentru afirmarea şi respectarea acestor drepturi, în
special cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, specialiştilor, dar şi acelei
părţi a societăţii civile ce sprijină efectiv exercitarea lor în beneficiul tinerei generaţii
şi al întregii societăţi româneşti.

 „Drepturile copilului. Drepturile mele”
O lucrare de largă informare, adresată copiilor şi tinerilor, menită să servească

atât mai bunei cunoaşteri a drepturilor specifice acestei categorii distincte de titulari
de drepturi, cât şi ca suport al unor analize şi discuţii conduse de cadre didactice în
cadrul educaţiei pentru drepturile omului. 

 „Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului”,  ediţia a 6-a,
revizuită şi adăugită, în limba română, căreia îi corespunde ediţia a 10-
a din limba franceză, autor: Vincent Berger

Prezenta  lucrare  trasează,  de  o  manieră  cursivă,  însă  fidelă,  activitatea
contencioasă  a  Curţii,  de  la  crearea  sa  în  1959,  prezentând,  totodată,  chintesenţa
jurisprudenţei  acestei  jurisdicţii  internaţionale.  În acest  scop, ea adună şi grupează
temeinic într-un mod riguros ştiinţific, elementele esenţiale care ar trebui să permită
îndeosebi practicienilor şi studenţilor să beneficieze de accesul la textul hotărârilor
Curţii,  oferind  prin  trimiterile  sale  bibliografice  ataşate,  fiecărui  caz,  noi  şi  largi
posibilităţi de documentare şi cercetare.

Lucrarea, în forma ei actuală, îmbogăţită, restructurată şi actualizată, reflectă
şi noua etapă în care a intrat activitatea importantei instituţii europene care este Curtea
drepturilor omului de la Strasbourg odată cu punerea în aplicare în noiembrie 1998 a
Protocolului nr. 11 privind instituirea unei Curţi unice permanente, în locul vechiului
mecanism.

  „Drepturile omului – un sistem în evoluţie”, ediţia a 2-a
Lucrarea, rezultat al unei activităţi de cercetare ştiinţifică vastă şi de durată,

cuprinde o arie tematică largă şi semnificativă pentru evoluţia drepturilor omului de la
Declaraţia  Universală  a  Drepturilor  Omului  la  Carta  Drepturilor  Fundamentale  a
Uniunii  Europene,  de  la  rădăcinile  istorice  şi  precursorii  gândirii  moderne  asupra
drepturilor omului la noile drepturi, dar şi provocări la adresa lor, cu care se confruntă
omenirea la începutul acestui mileniu.

Acest mod de abordare, la nivelul structurii întregii lucrări, se regăseşte şi în
tratarea  pe  secţiunile  acesteia,  consacrate  instrumentelor  şi  mecanismelor  la  nivel
universal şi regional,  problematicii  egalităţii  şi nediscriminării  sau educaţiei  pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă.

 „Instituţii europene şi drepturile omului”
Lucrarea, prin realele sale calităţi de expunere, de claritate şi precizie satisface

nevoia de informare a unui cerc larg de cititori, avizaţi sau chiar neavizaţi, interesaţi
de această problematică. Volumul debutează cu un „Argument” în care sunt expuse
ideile  pe  care  autoarea  s-a  străduit  să  le  evidenţieze,  urmat  de  o  introducere  în
„Geopolitica  europeană”.  În  continuare  lucrarea  se  desfăşoară  într-un  plan  logic
conceput:  Diacronia  organizării  europene,  Marile  organizaţii  europene,  Crearea
Comunităţilor  Europene,  Procesul  de  aprofundare,  Organe  auxiliare,  Procesul  de
extindere, Sistemul juridic comunitar, Documentele fundamentale, Agenţia drepturilor
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fundamentale a Uniunii Europene şi Tratatul de la Lisabona. În final este publicată
Carta drepturilor fundamentelor a Uniunii Europene.

Cartea de faţă, rezultatul unei constante preocupări pentru instituţiile europene
şi drepturile omului, materializată într-o serie de lucrări, unele dintre ele realizate în
colaborare,  reflectă  evoluţiile  din  domeniile  abordate  precum  şi  dezvoltarea
cercetărilor în materie, întreprinse de autoare.

 „Egalitate. Nediscriminare. Bună administrare”
Consacrată  unei teme de mare actualitate,  pe care o abordează cu mijloace

ştiinţifice, lucrarea răspunde unei importante preocupări la nivelul tuturor puterilor şi
instituţiilor, dar şi la nivelul societăţii civile şi al titularilor de drepturi.

Cele şapte capitole în care este structurată şi anume: Aspecte ale politicilor
comunitare  în  domeniul  egalităţii  de  şanse  şi  de  tratament,  Analiza  generală  a
categoriilor  discriminate  şi  a  stadiului  promovării  principiului  egalităţii  de  şanse
pentru  toţi,  Promovarea  principiului  egalităţii  de  şanse  pentru  femei  şi  bărbaţi,
Egalitatea  de  şanse  pentru  rase,  naţionalităţi,  limbi  sau  etnii  diferite,  Reforma  în
domeniul  politicilor  publice,  Consideraţii  asupra  reformei  administraţiei  publice,
Gestionarea  nediscriminării,  configurează  reperele  principale  în  abordarea  acestei
problematici  complexe,  sintetizând  o  bogată  informaţie  din  surse  interne  şi
internaţionale, prezentată şi analizată cu rigoare ştiinţifică.

 „Eficienţa şi echitatea justiţiei. Standarde europene”
Volumul cuprinde cele două rezoluţii  şi douăzeci şi trei de recomandări  ale

Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei, traduse în limba română, proiect iniţiat
şi coordonat de către judecătorul Cristi Danileţ şi constituie a doua ediţie a lucrării,
prima fiind postată pe site-ul Ministerului Justiţiei, şi, totodată, prima ediţie tipărită.

Publicarea  în  volum  a  lucrării,  valoros  instrument  de  lucru,  se  înscrie  în
preocupările  Institutului  Român  pentru  Drepturile  Omului  pentru  promovarea
standardelor  internaţionale  din  domeniul  drepturilor  omului,  prin  modalităţile
specifice atribuţiilor sale de instituţie naţională de formare, cercetare şi informare.

 „Mediul şi Sănătatea” 
Lucrarea reprezintă o incursiune amplă, dar nu exhaustivă, într-o problematică

deosebit de actuală şi la noi şi în lume - influenţa mediului de viaţă nesănătos asupra
stării de sănătate individuală şi colectivă.

Dacă  în  primele  capitole  ale  lucrării  sunt  prezentate  unele  noţiuni  legate  de
modalităţile  de  poluare  ale  mediului  de  viaţă  şi  de  muncă  al  omului  dar  şi  de
consecinţele  medicale  ale  acestora,  în  ultima  parte  a  lucrării  sunt  discutate
responsabilităţile  instituţiilor  statului  şi  a  celor  neguvernamentale  în  politica  de
promovare a  mediului de viaţă sănătos.

Ideile  autorilor  materializate  în  lucrare  sunt  ale  unor  cercetători  şi  apărători
consecvenţi  ai  drepturilor  omului,  care de mai  mulţi  ani s-au apropriat  de aspectele
juridice, sociale şi medicale ale vieţii. 

 „Diversité dans l’unité?”
Lucrarea înscrie în dezbaterea internaţională expertiza şi opiniile unui autor

român cu o valoroasă operă ştiinţifică şi expertiză în organismele Naţiunilor Unite şi a
celor europene.

Examinarea  aprofundată,  bazată  pe  un  studiu  de  caz,  şi  extrapolarea
rezultatelor stau la baza sugestiei autorului privind schimbarea paradigmei din unitate
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în  diversitate  în  diversitate  în  unitate,  care  să  definească  ansamblul  abordărilor
comunitare în construcţia viitoare a sistemului drepturilor omului.

Publicarea  lucrării  în  limba franceză,  cu adăugarea,  în  final,  a  unui  amplu
rezumat  urmat  de concluziile  autorului  traduse  în  limba  română,  deschide  accesul
pentru  un  public  internaţional,  făcând posibilă,  astfel,  dezbaterea  asupra  ideilor  şi
argumentelor pe care le avansează autorul său.

Rapoarte
 Raport de activitate al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul
2007;
 Raport asupra legislaţiei privind drepturile omului; acte normative adoptate
în 2007;
 Raport  naţional  privind  protecţia  drepturilor  fundamentale  ale  omului  în
procesul penal - primul Congres intermediar al Academiei Internaţionale de Drept
Comparat; 
 Raport  naţional  privind  situaţia  drepturilor  omului  din  România în  cadrul
mecanismului de evaluare periodică universală al Consiliului ONU pentru Drepturile
Omului

Subliniem faptul că Institutul Român pentru Drepturile Omului
şi revista sa trimestrială „Drepturile Omului” sunt recunoscute
de  către  Consiliul  Naţional  al  Cercetării  Ştiinţifice  din
Învăţământul  Superior, fiind incluse în listele  din anii  2001 –
2008 ale editurilor şi revistelor ştiinţific acreditate
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V. CENTRUL DE DOCUMENTARE

   De la  înfiinţarea  IRDO în  baza  legii  nr. 9/1991 şi  până  în  prezent,  una  din
atribuţiile  sale  a  fost  şi  este  în  continuare  crearea,  menţinerea  şi  funcţionarea
pentru utilizatori a unui centru de documentare / bibliotecă, care să dispună şi să
pună la dispoziţia acestora materiale din domeniul drepturilor omului, texte de
convenţii internaţionale, legi, documente, studii şi publicaţii precum şi referinţe
bibliografice.

  Fondul  de  carte  al  bibliotecii  s-a  îmbogăţit  şi  în  anul  2008  cu  lucrări  de
cercetare şi documentare / publicaţii proprii, cu achiziţii din fonduri proprii a unor
apariţii  de  valoare  din  domeniul  juridic,  social-politic,  cultural  şi  dicţionare.  Pe
parcursul anului IRDO a primit numeroase publicaţii sub formă de donaţii din partea
unor  organizaţii  internaţionale,  instituţii  de  învăţământ  superior  şi  a  continuat
schimbul  de  publicaţii  cu  fundaţii,  universităţi,  instituţii  similare  şi  ONG-uri  din
domeniu,  atât  din  ţară  cât  şi  din  străinătate.  O  atenţie  deosebită  reprezintă  şi
colaborarea  cu alte  biblioteci  de specialitate  din alte  ţări,  reprezentativă  rămânând
colaborarea cu ”Biblioteca Alexandrina” din Alexandria – Egipt.
  Având  ca  preocupare  permanentă  informarea  şi  documentarea  privind
activitatea ştiinţifică desfăşurată la nivelul institutului au fost transmise cu titlu gratuit
publicaţii  apărute  în  anul  2008  sub  egida  IRDO,  tuturor  solicitanţilor  din  ţară:
Biblioteca  Naţională  a  României,  Biblioteca  Centrală  Universitară,  Academia
Română,  Senatul  României,  Camera  Deputaţilor,  Curtea  Constituţională,  Consiliul
Superior  al  Magistraturii,  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi  Justiţie,  Consiliul  Legislativ,
Guvernul  României,  Institutul  de  Cercetări  Juridice,  Institutul  Naţional  al
Magistraturii, Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal
Auxiliar  de  Specialitate,  Institutul  Naţional  pentru  Pregătirea  şi  Perfecţionarea
Avocaţilor, la Ministerele cu atribuţii şi preocupări în domeniul drepturilor omului,
Primării, Prefecturi, Casele Corpului Didactic, Curţile de Apel, Tribunale, Judecătorii,
Parchetul General, precum şi unor organizaţii şi instituţii din străinătate: UNESCO,
Consiliul  Europei,  Secretariatul  Cartei  Social-Europene, Curtea Europeană,  Centrul
ONU  pentru  Drepturile  Omului  de  la  Geneva,  Academia  Internaţionala  de  Drept
Comparat – Paris - Haga, Centrul de Studii Internaţionale şi Europene.
  Centrul de documentare al Institutului Român pentru Drepturile Omului fiind
cunoscut  şi  apreciat  pentru  valoarea  fondului  său de carte  a  fost  frecventat  pe tot
parcursul anului de cercetători ştiinţifici, cadre didactice, avocaţi, magistraţi, studenţi,
reprezentaţi ai unor ONG-uri din diverse domenii din ţară şi din străinătate, interesaţi
de literatura ştiinţifică din domeniul drepturilor omului sau din domenii  conexe pe
plan naţional şi internaţional.

     Având  în  vedere  preocuparea  pentru  îmbunătăţirea  calităţii  activităţii  şi
înlesnirea accesării datelor de care dispune institutul a determinat înfiinţarea în anul
2007 a site-ului IRDO care până în prezent a fost accesat de un număr de peste 800
000 de vizitatori, acesta găzduieşte “Biblioteca Virtuală” pe care o actualizăm periodic
cu publicaţiile apărute sub egida IRDO şi informaţii despre cazuri româneşti care sunt
soluţionate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, despre activităţile desfăşurate
de institut, mărind astfel numărul cititorilor.
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  Şi  în  anul  2008,  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  a  făcut
demersurile legale necesare pentru clarificarea şi soluţionarea a peste 350 de memorii
şi sesizări ce i-au fost adresate, răspunzând astfel la petiţiile privind diverse încălcări
ale  unor  drepturi  de  către  organele  administrative  de  stat  sau  în  justiţie.  În  urma
cercetărilor  şi analizelor  întreprinse de autorităţile  publice la solicitarea Institutului
nostru, multe din sesizările ce ne-au fost adresate s-au dovedit a fi întemeiate, fiind
adoptate  măsurile  legale  corespunzătoare  pentru  îndreptarea  lucrurilor,  pentru
restabilirea  drepturilor  încălcate,  situaţii  aduse  la  cunoştinţa  petiţionarilor.  De
asemenea  a  fost  oferită  consultanţă,  consiliere  şi  informare,  persoanelor  care  s-au
prezentat  la  sediul  Institutului,  fiind   totodată  furnizate  materiale  documentare  în
legătură cu legislaţia internă, cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale cu
atribuţii şi preocupări în promovarea drepturilor omului.

X
X X

Profesionalismul, seriozitatea şi ataşamentul faţă de problematica drepturilor
omului  sub  toate  aspectele,  colaborarea  de  excepţie  cu  instituţiile  naţionale  şi
internaţionale din domeniul drepturilor omului au făcut ca munca membrilor săi şi
activitatea de ansamblu a Institutului Român pentru Drepturile Omului să se bucure
de un prestigiu deosebit în rândul beneficiarilor şi al instituţiilor de profil din ţară şi de
peste hotare.

Drept urmare, numeroase organisme interne şi internaţionale  au solicitat ca
Institutul Român pentru Drepturile Omului sau reprezentanţi ai săi să facă parte din
structurile de lucru sau din structurile de conducere ale acestora. Iată câteva exemple
în care Institutul este:

- Membru în Comisia Naţională pentru Bioetică a UNESCO;
- Membru  în  Comitetul  Naţional  de  coordonare  a  Deceniului  ONU  de

educaţie pentru dezvoltare durabilă;
În acelaşi timp, I.R.D.O. şi-a continuat activitatea în cadrul diverselor structuri

internaţionale.
După cum este cunoscut, ca o recunoaştere pe plan internaţional a eforturilor

depuse  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în  domeniul  promovării
drepturilor omului, acesta sau reprezentanţii săi au fost aleşi în diverse structuri ale
unor organisme internaţionale cum ar fi:

- Membru al Organizaţiei Internaţionale a Organismelor Familiale;
- I.R.D.O. este reprezentat şi în Grupul de lucru al experţilor ONU pentru

anumite forme de discriminare;
- Cercetătorii  din  I.R.D.O.  au  fost  desemnaţi,  de  asemenea,  experţi  ai

UNESCO, OSCE şi Consiliul  Europei, participând în această calitate ca
raportori  sau  conducători  ai  unor  secţiuni  din  cadrul  unor  manifestări
ştiinţifice consacrate drepturilor omului;

- Membru al Comitetului Director al Institutului Internaţional de Drept de
Expresie şi Inspiraţie Franceză (IDEF);

- În cadrul Adunării Internaţionale a Institutelor şi Reţelelor Francofone de
Drepturile Omului, I.R.D.O. a fost ales între cei 9 membrii ai Comitetului
de conducere a activităţilor acestui prestigios forum;

- I.R.D.O.  este  membru  al  Asociaţiei  Comisiilor  Naţionale  Francofone
pentru Drepturile Omului;
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- Membru al reţelei Instituţiilor Naţionale de Drepturile Omului;
- Membru al Academiei Internaţionale de Drept Comparat;
- În  ceea  ce  priveşte  activitatea  de  educaţie  pentru  drepturile  omului

desfăşurată  de  I.R.D.O.  o  recunoaştere  internaţională  o  constituie  şi
acordarea de-a lungul timpului a unor distincţii internaţionale.

ANEXA A

ACTIVITĂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

7 ianuarie 2008 Masă rotundă organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului cu ocazia împlinirii a 39 de ani de la 
intrarea în vigoare a Convenţiei internaţionale pentru 
eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială.

9-12 ianuarie 2008 Întâlnire de lucru pentru elaborarea programului de activităţi 
pe anul 2008 şi analiza parteneriatului dintre  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului şi Catedra UNESCO pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă.

12-13 ianuarie 2008 Întâlnire pentru pregătirea programului Conferinţei cu tema 
“Drepturile electorale”, organizată în luna martie de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu 
Autoritatea  Electorală Permanentă şi Universitatea Andrei 
Şaguna din Constanţa – Facultatea de Drept. 

24 ianuarie 2008 Întâlnire de informare cu cadrele din Direcţia Poliţiei 
Comunitare din cadrul Primăriei Tulcea asupra activităţii de 
documentare, informare şi a publicaţiilor apărute sub egida 
Institutului Român pentru Drepturile Omului.  

25-26 ianuarie 2008 Simpozionul cu tema “Democraţia şi drepturile omului - 
Definiţie-Concepte. Democraţie şi legitimitate în Uniunea 
Europeană”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia Clubul de la Cheia”Victor 
Dan Zlătescu” . 

28 ianuarie 2008 Masă rotundă cu tema „Rolul cadrelor didactice şi al 
preoţilor/pastorilor în protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului” organizată cu ocazia Săptămânii Libertăţii 
Religioase de Asociaţia Naţională pentru Apărarea Libertăţii 
Religioase „Conştiinţă şi Libertate”.

28-30 ianuarie 2008 Conferinţa cu tema “Standarde internaţionale de protecţie a 
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drepturilor economice, sociale şi culturale ale omului”, 
consacrată aniversării a 62 de ani de la prima întâlnire a 
Consiliului Economic şi Social al Naţiunilor Unite 
(ECOSOC), organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului şi Catedra UNESCO pentru drepturile omului, 
democraţie, pace şi toleranţă. 

29 ianuarie 2008 Masă rotundă cu tema “Administraţia publică şi  religia”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi 
Asociaţia Naţională pentru Apărarea Libertăţii Religioase 
„Conştiinţă şi Libertate”.

1-2 februarie 2008 Reuniune cu tema „Dreptul la mediu”, organizată   de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Clubul de la Cheia.

3-7 februarie 2008 Curs de formare în domeniul drepturilor omului pentru cadre 
din poliţie, organizat de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Catedra UNESCO.

7 februarie 2008 Întâlnire cu studenţii Facultăţii de drept, Universitatea Andrei
Şaguna pe tema „Administraţie-administraţia publică”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului.
 

7-9 februarie 2008 Întâlnire de lucru privind activitatea Catedrei UNESCO 
pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă; 
analiza şi finalizarea Raportului de activitate pe 2007 şi a 
Planului de măsuri pe anul 2008.

11-13 februarie 2008 Dezbatere cu tema „Răspunderea disciplinară a magistraţilor 
în administrarea justiţiei potrivit art. 99 lit. h din Legea 
303/2004”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în cadrul Judecătoriei din Vălenii de Munte.

21-22 februarie 2008 Dezbatere cu tema „Dreptul la o bună administrare, potrivit 
Tratatului Uniunii Europene de la Lisabona şi Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, organizată de 
Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Clubul de la Cheia.

25-28 februarie 2008 Activităţi de informare şi documentare la Catedra UNESCO 
pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă.

26-28 februarie 2008 Dezbatere cu tema „Justiţia şi drepturile omului. Prezentarea 
cazurilor recente din jurisprudenţa CEDO”, organizată la 
Vălenii de Munte de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului.
  

29 februarie 
-3 martie 2008

Activităţi de educaţie pentru drepturile omului, organizate de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
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Catedra UNESCO.

3-5 martie 2008 Dezbatere cu tema „Drepturile femeii şi impactul aderării 
României la Uniunea Europeană. Implicaţii juridice şi studii 
de caz”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia Clubul de la Cheia”Victor 
Dan Zlătescu”. 

5-8 martie 2008 Masă rotundă cu tema „Combaterea discriminării de gen în 
administraţie şi poliţie”, organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului şi Catedra UNESCO pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă.

10-12 martie 2008 Curs de formare cu tema „Drepturile omului în relaţia 
administraţie-cetăţean”, organizat la Constanţa de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului.

11-13 martie 2008 Masă rotundă cu tema „Drepturile omului şi lupta împotriva 
discriminării în muncă”, organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului şi Catedra UNESCO pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă.

12-14 martie 2008 Seminar cu tema „Practica şi mijloace ale educaţiei şcolare 
împotriva discriminării rasiale”, organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia Clubul de la 
Cheia”Victor Dan Zlătescu”.

13-14 martie 2008 Întâlnire cu studenţii Facultăţii de drept din cadrul 
Universităţii „Andrei Şaguna”, de prezentare a publicaţiilor şi
a activităţii de cercetare, formare şi promovare a drepturilor 
omului a Institutului Român pentru Drepturile Omului.

15 martie 2008 Deschiderea cursului cu tema „Educaţie pentru apărarea 
drepturilor copilului”, curs acreditat de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului, destinat cadrelor didactice din 
învăţământul preşcolar al  Municipiului Bucureşti”, organizat
de Casa Corpului Didactic Bucureşti în parteneriat cu 
Institutul Român pentru Drepturile Omului.

16-19 martie 2008 Activităţi de educaţie pentru drepturile omului organizate de  
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, pace, democraţie
şi toleranţă.

17 martie 2008 Curs cu tema „Mecanisme ONU şi Instrumente internaţionale
şi regionale privind discriminarea rasială”, organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, pace, democraţie
şi toleranţă.
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18 martie 2008 Dezbatere cu tema „Problematica egalităţii şi 
nediscriminării”, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului.

19 martie 2008 Masă rotundă cu tema „Educaţia – factor esenţial pentru 
combaterea discriminării rasiale”, organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România.
 

20 martie 2008 Întâlnire cu elevii redactori ai unor reviste şcolare în 
domeniul educaţiei pentru drepturile omului, din Sighişoara 
şi Târgu Mureş, organizată de Casa Corpului Didactic Mureş 
în parteneriat cu Institutul 
Român pentru Drepturile Omului.

20-23 martie 2008 Activităţi de educaţie pentru drepturile omului organizate de  
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, pace, democraţie
şi toleranţă şi Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de 
muncă Maramureş şi participarea la manifestările de 
inaugurare a Centrului de formare profesională a adulţilor din
Baia Mare.

21 martie 2008 Deschiderea cursului cu tema „Educaţie pentru apărarea 
drepturilor copilului”, curs acreditat de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului, destinat cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar al Municipiului Târgu Mureş, 
organizat de Casa Corpului Didactic Mureş în parteneriat cu 
Institutul Român pentru Drepturile Omului.

23 martie 2008 Întâlnire cu redactori ai cotidianului judeţean „Informaţia 
Harghitei”.

1-3 aprilie 2008 Dezbatere cu tema „Politici şi măsuri de integrare socială a 
persoanelor cu dizabilităţi”, organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Direcţia de 
asistenţă socială  Bistriţa Năsăud.

7 aprilie 2008 Masă rotundă cu tema “Protejarea sănătăţii de încălzirea 
globală”, organizată cu ocazia Zilei mondiale a sănătăţii de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM). 

12 aprilie 2008 Expuneri în cadrul cursului de educaţie pentru drepturile 
copilului destinat cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar, organizate la Liceul teoretic „Grigore Moisil”,
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare 
cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Casa 
Corpului Didactic Bucureşti.
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18-20 aprilie 2008 Dezbatere cu tema „Drepturile culturale şi libertatea 
conştiinţei în România şi comunitatea europeană”, organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare 
cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, 
pace şi toleranţă.

19-21 aprilie 2008 Activităţi de educaţie în domeniul drepturilor omului, 
organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
judeţul Neamţ.

22 aprilie 2008 Curs de educaţie pentru drepturile omului, destinat 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar, 
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Casa Corpului Didactic Ilfov la Brăneşti.  

23 aprilie 2008 Dezbatere cu tema “Drepturile de proprietate intelectuală în 
România”, urmată de o expoziţie de carte cu lucrări editate 
sub egida Institutului Român pentru Drepturile Omului, 
organizate de  Institutul Român pentru Drepturile Omului cu 
prilejul Zilei mondiale a cărţii şi dreptului de autor. 

23 aprilie 2008 Lansarea lucrărilor publicate de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului cu titlul “Mediul şi sănătatea” şi 
“Drepturile copilului” în cadrul Universităţii Andrei Şaguna 
din Constanţa – Facultatea de Drept.

28-30 aprilie 2008 Masă rotundă cu tema „Libertăţile religioase”, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace
şi toleranţă.

30 aprilie-4 mai 2008 Etapa naţională a Olimpiadei de ştiinţe socio-umane, pentru 
elevii din învăţământul primar şi gimnazial, organizată de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Direcţia 
generală management învăţământ preuniversitar în 
parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului şi  
Casa Corpului Didactic Galaţi.

2 mai 2008 Dezbatere cu tema „Libertatea presei – baza democraţiei şi a 
păcii”, organizată cu ocazia Zilei mondiale a libertăţii presei 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare 
cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România.   

7-8 mai 2008 Masă rotundă cu tema „Carta drepturilor fundamentale a 
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Uniunii Europene, adoptată la Lisabona în 12 decembrie 
2007”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în judeţul Argeş.

7-9 mai 2008 Dezbatere privind „Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din
România şi Asociaţia Nevăzătorilor, Filiala Bistriţa-Năsăud. 

8-10 mai 2008 Activităţi de educaţie pentru drepturile omului în general şi 
ale copilului în mod special şi evaluarea participanţilor la 
cursul destinat cadrelor didactice din învăţământul preşcolar 
din Tîrgu Mureş şi Luduş, organizate de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în colaborare cu casa Corpului 
Didactic Mureş.

8-13 mai 2008 Dezbatere pe tema „Dimensiunea spirituală a drepturilor 
omului, libertatea de conştiinţă, de exprimare şi religioasă”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu  Catedra UNESCO pentru drepturile omului, 
pace, democraţie şi toleranţă din Baia Mare.

9 mai 2008 Masă rotundă cu tema “Integrarea europeană şi drepturile 
omului”, organizată cu ocazia Zilei Europei de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România.                     

14 mai 2008 Masă rotundă cu tema “Familia română- 
demnitate-solidaritate”, organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru 
Naţiunile Unite din România cu ocazia Zilei Internaţionale a 
Familiei şi Zilei Familiei Române. 
 

14-17 mai 2008 Masă rotundă privind analiza modului de aplicare şi 
interpretare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, adoptată la Lisabona, organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în judeţul Botoşani.

15-17 mai 2008 Dezbatere cu tema „Familia - tradiţie şi viitor”, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Prefectura Constanţa şi   Asociaţia pentru Naţiunile Unite din
România. 

20-22 mai 2008 Activităţi de informare, formare şi documentare în cadrul 
Catedrei UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, 
pace şi toleranţă din Baia Mare.

21 mai 2008 Evaluare curs de educaţie pentru drepturile copilului destinat 
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personalului didactic din învăţământul preuniversitar din 
Bucureşti, organizat de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului şi Casa Corpului Didactic Bucureşti.

21 mai 2008 Dezbatere cu tema “Peisajul cultural, sumă a diversităţii 
culturale”, organizată de  Institutul Român pentru Drepturile 
Omului cu ocazia Zilei mondiale pentru diversitate culturală, 
pentru dialog şi dezvoltare. 

26-27 mai 2008 Reuniune de lucru cu directorii Caselor Corpului Didactic din
întreaga ţară, consacrată evaluării parteneriatului dintre 
Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în domeniul educaţiei 
pentru drepturile omului la aniversarea a 15 ani de 
colaborare, precum şi lansarea celei de a V-a ediţii a 
Concursului Naţional de Creativitate Didactică în domeniul 
materialelor auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile 
omului în învăţământul preuniversitar, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu  
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Casa 
Corpului Didactic Mureş la Sighişoara. 

29-30 mai 2008 Prezentarea în cadrul Universităţii Andrei Şaguna din 
Constanţa – Facultatea de Drept a „Raportului Institutului 
Român pentru Drepturile Omului privind drepturile omului 
în România”.

30 mai 2008 Dezbatere cu tema “Tutunul şi consecinţele lui asupra 
sănătăţii”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia Română pentru Naţiunile 
Unite din România şi 
Asociaţia pentru Drepturile Omului la un Mediu Sănătos cu 
ocazia Zilei internaţionale împotriva fumatului.

2 iunie 2008 Activităţi de formare în domeniul drepturilor omului cu 
participarea notarilor şi a societăţii civile din Ploieşti.

4 iunie 2008 Dezbatere cu tema „Copiii-victime ale violenţei în familie”, 
consacrată Zilei internaţionale a copiilor inocenţi victime ale 
agresiunii, organizată de către Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Family Forum. 

5 iunie 2008 Simpozion dedicat Zilei mondiale a mediului, organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia 
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Română pentru Drepturile Omului la un Mediu Sănătos.

20 iunie 2008 Masă rotundă cu tema „Drepturile refugiaţilor”, consacrată 
Zilei mondiale a refugiaţilor pentru comemorarea Convenţiei 
pentru refugiaţi din 1951,  organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru 
Naţiunile Unite din România.

24-29 iunie 2008 Activităţi în domeniul drepturilor omului desfăşurate în 
cadrul Catedrei UNESCO pentru drepturile omului, 
democraţie, pace şi toleranţă.

27 iunie 2008 Masă rotundă cu tema „Ce înseamnă să fii cetăţean 
european”, organizată la Baia-Mare de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Catedra UNESCO
pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă.

2-3 iulie 2008 Activităţi de educaţie în domeniul drepturilor omului, 
organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Casele Corpului Didactic la Iaşi.

3-6 iulie 2008 Ediţia a XIV-a a Cursurilor de vară ale Universităţii 
Internaţionale a Drepturilor Omului, organizate de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu catedra 
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi 
toleranţă, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi 
Clubul de la Cheia. 

4-5 iulie 2008 Simpozion cu tema „60 de ani de la adoptarea Declaraţiei 
Universale a Drepturilor Omului. Convenţiile europene şi 
constituţiile naţionale”, organizat de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu catedra UNESCO pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă.

11 iulie 2008 Masă rotundă cu tema “Populaţia, prezent şi viitor”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Asociaţia Clubul de la Cheia cu ocazia Zilei 
mondiale a populaţiei. 

17 iulie 2008 Dezbatere cu tema “Drepturile omului reflectate în legislaţia 
naţională”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din
România cu ocazia Zilei internaţionale a justiţiei.
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21 iulie 2008 Dezbatere cu tema “Relaţia cetăţean-administraţie 
civilă/religioasă reflectată în practica acordării asistenţei 
religioase în instituţiile publice din statele UE”, organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia pentru 

Naţiunile Unite din România (ANUROM) şi Asociaţia 
Clubul de la Cheia.

23 iulie 2008 Masă rotundă cu tema „Cooperare la nivelul Uniunii 
Europene în procesul de integrare a solicitanţilor de azil”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România.

28-31 iulie 2008 Etapa naţională a concursului “Democraţie şi pace”, 
organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului-Direcţia generală management învăţământ 
preuniversitar în parteneriat cu Institutul Român pentru 
Drepturile Omului şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Bistriţa-Năsăud.

4 august 2008 Evaluarea rezultatelor cursului „Democraţie şi pace, 
organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului-Direcţia generală management învăţământ 
preuniversitar în parteneriat cu Institutul Român pentru 
Drepturile Omului şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Bistriţa-Năsăud.

8 august 2008 Masă rotundă cu tema „Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene – modalităţi şi mijloace de informare şi 
formare”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului.

11-15 august 2008 Activităţi de informare în domeniul drepturilor omului 
organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
judeţul Argeş.

12 august 2008 Dezbatere cu tema „Drepturile tânărului în reglementări 
interne şi internaţionale”, organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului cu ocazia Zilei mondiale a 
tineretului.

15 august 2008 Dezbatere cu tema „Curtea de justiţie de la Luxembug şi 
drepturile omului”, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului.

22 august 2008 Masă rotundă cu tema „Protecţia socială şi nediscriminarea”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
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colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România.

25-29 august 2008 Manifestări ştiinţifice consacrate Anului internaţional al 
drepturilor omului şi împlinirii a 60 de ani de la adoptarea 
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, organizate de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din  România.

26-30 august 2008 Activităţi de formare în domeniul drepturilor omului privind 
cooperarea poliţienească internaţională şi asigurarea libertăţii
individului şi a siguranţei acestuia, organizate de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului la Bistriţa.

29 august 2008 Masă rotundă cu tema „Rasism, identificare şi stopare”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului.

8-10 septembrie 2008 A IX-a Conferinţă a experţilor în domeniul libertăţii 
religioase cu tema „Discursul urii şi defăimarea religiei”,  
organizată de International Religious Liberty Association din 
Washington în colaborare cu Ministerul Culturii şi 
Cultelor-Secretariatul de Stat pentru Culte, Parlamentul 
României, Institutul Român pentru Drepturile Omului şi 
Asociaţia Naţională pentru Apărarea Libertăţii Religioase 
„Conştiinţă şi Libertate”.

10-11septembrie 2008 Simpozionul internaţional cu tema „Comunicarea 
interconfesională în Uniunea Europeană”, organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Ministerul Culturii şi Cultelor-Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Parlamentul României, Asociaţia Naţională pentru 
Apărarea Libertăţii Religioase „Conştiinţă şi Libertate”, 
Grupul de Rugăciune al Parlamentului şi International 
Religious Liberty Association din Washington.

18 septembrie 2008 Masă rotundă cu tema „Combaterea antisemitismului”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Clubul de la Cheia şi Asociaţia pentru 
Naţiunile Unite din România (ANUROM).

18-20septembrie 
2008

Activităţi de formare şi informare organizate de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Catedra 
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi 
toleranţă prilejuite de împlinirea a 10 ani de la crearea 
Catedrei.

30 septembrie 2008 Dezbatere cu tema „Cooperare la nivelul administraţiei 
publice pentru crearea unui spaţiu de libertate şi securitate”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Inspectoratul de Poliţie al judeţului 
Maramureş.
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30septembrie-
2 octombrie 2008

Dezbateri cu tema „Jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului”, organizate de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului împreună cu Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Bistriţa.

1 octombrie 2008 Masă rotundă cu tema „Dreptul la sănătate şi calitatea vieţii 
persoanelor vârstnice”, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia Română pentru
Apărarea Drepturilor Omului la Vârsta a Treia (ARDOVT), 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM) 
şi Asociaţia Clubul de la Cheia.

3 octombrie 2008 Masă rotundă cu tema “Habitatul şi drepturile omului”, 
organizată cu ocazia Zilei mondiale a habitatului de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM). 

6 octombrie 2008 Lansarea Programului de activităţi naţionale şi internaţionale 
al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO – 
Subcomisia Educaţie învăţământ preuniversitar, organizat de 
Comisia Naţională a României pentru UNESCO în 
colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului la 
Şcoala nr.102 „Eremia Grigorescu” cu ocazia Zilei 
internaţionale a profesorului.

10 octombrie 2008 Dezbatere cu tema „Homofobia şi discriminarea pe baza 
orientării sexuale”, cu referire la raportul Agenţiei 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

13-14 octombrie 2008 Dezbatere cu tema “Drepturile copilului reflectate în 
legislaţia românească” şi expoziţia de carte “Drepturile 
omului în documente internaţionale şi naţionale”, organizate 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului.

16 octombrie 2008 Dezbatere cu tema “Dreptul la o alimentaţie sănătoasă”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România 
(ANUROM).

17 octombrie 2008 Dezbatere cu tema “Dreptul la o viaţă decentă”  organizată 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare 
cu Asociaţia Clubul de la Cheia, cu prilejul Zilei 
internaţionale de eradicare a sărăciei.

19-21 octombrie 2008 Masă rotundă cu tema „Drepturile copilului în reglementări 
internaţionale şi în legislaţia naţională”, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia 
Clubul de la Cheia cu ocazia Zilei internaţionale a copilului.
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20 octombrie 2008 Simpozionul internaţional cu tema „Drepturile omului- 
Dimensiune spirituală şi acţiune civică” organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu 
Universitatea „Al.I.Cuza”, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei
şi Dieceza Romano-Catolică Iaşi, cu concursul Asociaţiei 
pentru Naţiunile Unite din România-ANUROM.

23-26 octombrie 2008 Masă rotundă cu tema “Drepturile omului în sistemul 
Organizaţiei Naţiunilor Unite” şi lansarea ediţiei a II-a a 
lucrării “Drepturile omului – un sistem în evoluţie”, 
organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, 
democraţie, pace şi toleranţă şi  Asociaţia pentru Naţiunile 
Unite din România (ANUROM), în cadrul manifestărilor 
consacrate Zilei Naţiunilor Unite. 

27-29 octombrie 2008 Dezbatere cu tema „Implementarea standardelor europene şi 
internaţionale privind drepturile omului în legislaţia 
naţională”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Prefectura Vaslui.

28 octombrie 2008 Simpozionul cu tema „Comunicarea interconfesională şi 
rolul comunităţilor religioase în comunitatea locală”, 
organizat de Asociaţia Naţională pentru Apărarea Libertăţii 
Religioase „Conştiinţă şi Libertate” şi de Consiliul Judeţean 
Prahova în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor – 
Secretariatul de Stat pentru Culte, International Religious 
Liberty Association din Washington şi Institutul Român 
pentru Drepturile Omului.

30 octombrie 2008 Simpozionul cu tema „Comunicarea interconfesională şi 
rolul comunităţilor religioase în comunitatea locală”, 
organizat de Asociaţia Naţională pentru Apărarea Libertăţii 
Religioase „Conştiinţă şi Libertate” şi   Prefectura 
Dâmboviţa, în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor – 
Secretariatul de Stat pentru Culte, International Religious 
Liberty Association din Washington şi Institutul Român 
pentru Drepturile Omului.

31 octombrie 2008 Masă rotundă cu tema “Dialogul între generaţii – promovarea
în rândul tinerilor a unei culturi a păcii, democraţiei şi 
non-violenţei”, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Liga Română pentru 
Drepturile Copilului şi Tânărului cu prilejul Zilei UNICEF.
 

3-6 noiembrie 2008 Dezbatere cu tema „Aplicarea principiului egalităţii de şanse 
pentru femei şi bărbaţi în administraţia publică din 
România”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din
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România.

5-7 noiembrie 2008 Dezbatere cu tema „Tendinţe şi prognoze privind drepturile 
religioase în Uniunea Europeană”, organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Mitropolia
Moldovei şi Bucovinei şi Universitatea „Al.I.Cuza”. 

10  noiembrie 2008 Masă rotundă cu tema „Educaţia în respectul egalităţii şi 
diversităţii”, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului cu prilejul Zilei diversităţii, instituită de 
Agenţia Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

13 noiembrie 2008 Masă rotundă cu tema „Libertatea religioasă şi de conştiinţă 
în relaţie cu predarea religiei în şcolile publice”, organizată 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Asociaţia Clubul de la Cheia.

14 noiembrie 2008 Dezbatere cu tema „Toleranţa – un concept în evoluţie”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, 
democraţie, pace şi toleranţă şi Asociaţia pentru Naţiunile 
Unite din România (ANUROM) cu prilejul Zilei 
internaţionale a toleranţei.

15 noiembrie 2008 Dezbatere cu tema „Libertatea religioasă şi combaterea 
discriminării după criteriul religiei”, organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Mitropolia
Moldovei şi Bucovinei şi Universitatea „Al.I.Cuza”. 

19  noiembrie 2008 Dezbatere cu tema „Resursele naturale şi economia 
mediului”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia Clubul de la Cheia şi 
Muzeul de Ştiinţele Naturii Prahova.

19-23noiembrie 2008 Activităţi de formare în domeniul drepturilor omului şi 
lansarea ediţiei a doua a volumului „Drepturile omului – un 
sistem în evoluţie”, organizate de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Catedra UNESCO pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă.

25  noiembrie 2008 Dezbatere cu tema „Abolirea pedepsei capitale”, organizată 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare 
cu Asociaţia Clubul de la Cheia şi Judecătoria din Vălenii de 
Munte.

26 noiembrie 2008 Masă rotundă cu tema „Rasa şi prejudecăţile rasiale”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului cu 
prilejul împlinirii a 30 de ani de la adoptarea Declaraţiei 
UNESCO asupra rasei şi prejudecăţilor rasiale.

36



2 decembrie 2008 Dezbatere cu tema „Respectarea drepturilor persoanelor 
infestate cu HIV”, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului cu prilejul Zilei mondiale de luptă contra 
SIDA.

2-4 decembrie 2008 Curs de educaţie pentru drepturile omului, destinat 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar, 
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Casa Corpului Didactic Mureş.

3 decembrie 2008 Dezbatere cu tema „Egalitatea de şanse pentru persoanele cu 
handicap. Instrumente. Jurisprudenţă”, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România. 

4 decembrie 2008 Masă rotundă cu tema „Relaţia societatea civilă şi 
mass-media”, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului.

8 decembrie 2008 Dezbatere cu tema „Constituţia şi protecţia drepturilor 
omului”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din
România cu ocazia Zilei Constituţiei.

8-9 decembrie 2008 Dezbatere cu tema „A 60-a aniversare a Declaraţiei 
Universale a Drepturilor Omului” şi premierea participanţilor
la cea de-a 3-a ediţie a Concursului de creaţie literară şi 
plastică cu tema „Imagini din copilăria mea”, organizate de 
Şcoala generală „Constantin Brâncoveanu” din Slatina şi 
Institutul Român pentru Drepturile Omului. 

8-10 decembrie 2008 Expoziţie de carte consacrată aniversării a 42 de ani de la 
intrarea în vigoare a Pactului internaţional privind drepturile 
civile şi politice şi a Pactului internaţional privind drepturile 
economice,  sociale şi culturale .

10 decembrie 2008 Masă rotundă cu tema „Artizanii gândirii moderne a 
drepturilor omului”, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru 
Naţiunile Unite din România, cu prilejul Zilei internaţionale 
a drepturilor omului.

10 decembrie 2008 Seminar cu tema „Poliţia şi drepturile omului”, organizat de 
Poliţia Municipiului Baia Mare în colaborare cu Institutul 
Român pentru Drepturile Omului.

13 decembrie 2008 Simpozion internaţional cu tema „Demnitate şi justiţie”, 
consacrat celei de-a 60-a aniversări a Declaraţiei Universale 
a Drepturilor Omului, organizat de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Patriarhia Bisericii 
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Ortodoxe Române şi Arhidieceza de Bucureşti a Bisericii 
Romano-Catolice, cu participarea Asociaţiei pentru Naţiunile
Unite din România, a Institutului de Educaţie Continuă - 
Universitatea „Al.I.Cuza”  şi a Comitetului Director IDEF. 

 17 decembrie 2008 Dezbatere cu tema „Evoluţii recente în domeniul libertăţii de 
mişcare şi drepturile la securitate socială”, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia 
Clubul de la Cheia, cu prilejul Zilei internaţionale a 
migranţilor.

18 decembrie 2008 Dezbatere cu tema „Comunicarea şi criza economică – noi 
practici şi strategii de comunicare pe timp de criză”, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului.

19 decembrie 2008 Dezbatere cu tema „Drepturile omului şi solidaritatea 
umană”, organizată cu prilejul Zilei internaţionale a 
solidarităţii umane de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România.
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ANEXA B

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

14-18 ianuarie 2008 Reuniunea Grupului European al Instituţiilor Naţionale de 
Drepturile Omului, organizată la Bruxelles.

17-20 ianuarie 2008 Prima Adunare a membrilor reţelei experţilor în legislaţia 
Uniunii Europene pe migraţie şi azil din Instituţiile naţionale 
cu atribuţii în domeniul drepturilor omului (NHRI), 
organizată la Berlin de Institutul German pentru Drepturile 
Omului.

23 ianuarie 2008 Seminar cu tema „Islamul politic – politica externă 
europeană”, organizat la Bruxelles de Centrul European de 
Studii Politice.

25 ianuarie 2008 Manifestări dedicate Zilei memoriei-27 ianuarie, data 
doborârii porţilor lagărului de la Auschwitz, organizate de 
Institutul Italian de Cultură „Vito Grasso”.

27 februarie 2008 Reuniunea Comitetului Naţional de Bioetică al Comisiei 
Naţionale a României pentru UNESCO.
  

27 februarie 2008 Simpozion cu tema „Cercetarea privind celulele stem 
embrionare. Aspecte etice şi legislative”, organizat de 
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.

10-11 martie 2008 Conferinţa internaţională cu tema „Standarde pentru 
victimele terorismului în Uniunea Europeană”, organizată de 
Institutul Internaţional de Victimologie din Tilburg 
(INTERVICT), Universitatea Catolică din Leuven şi Forumul
European pentru Justiţie Reparatorie.

20 martie 2008 Reuniunea de dezbatere a proiectului Strategiei naţionale 
revizuite pentru dezvoltare durabilă, organizată de Comisia 
Naţională a României pentru UNESCO.

21 martie 2008 Întâlnirea de lucru a grupului de reflecţie „Revoluţia 
educaţiei”, organizată de Comisia Naţională a României 
pentru UNESCO.

8 aprilie 2008 Dezbatere cu tema „Mediul şi sănătatea”, organizată de 
Asociaţia Română pentru Drepturile Omului la un Mediu 
Sănătos cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la fondarea 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. 
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10 aprilie 2008 Masa rotundă cu tema „Carta europeană a limbilor regionale 
sau minoritare. Implementare şi monitorizare în România”, 
organizată de Guvernul României, Departamentul pentru 
relaţii interetnice în parteneriat cu Consiliul 
Europei-Secretariatul Cartei europene a limbilor, Biroul 
Înaltului Comisar OSCE pentru Minorităţi Naţionale şi 
Comisarul pentru multilingvism al Comisiei Europene.

14 aprilie 2008 Conferinţa naţională cu tema „Nu e de vânzare”, organizată 
de Centrul Raţiu pentru Democraţie împreună cu Fundaţia 
Raţiu România în scopul combaterii traficului de fiinţe 
umane.

14 -18 aprilie 2008 Reuniunea Grupului european al instituţiilor naţionale de 
drepturile omului - INDO, organizată de INDO la Geneva.

15 aprilie 2008 Întâlnire cu absolvenţii Şcolii Naţionale de Grefieri, promoţia
2007-2008, organizată la Institutul Naţional al Magistraturii. 

16 aprilie 2008 Întâlnire cu membrii Asociaţiei Europene a Studenţilor de 
Drept organizată la Facultatea de Drept din cadrul 
Universităţii Bucureşti.

23 aprilie 2008 Masă rotundă consacrată Zilei mondiale a cărţii şi drepturilor
de autor pentru promovarea cititului, publicării şi protecţia 
proprietăţii intelectuale, organizată de Asociaţia Naţiunilor 
Unite din România.

3 mai 2008 Masă rotundă cu tema „Mass media între libertate şi 
responsabilitate”, organizată de Asociaţia Naţiunilor Unite 
din România cu ocazia Zilei mondiale a libertăţii presei.

9 mai 2008 Concurs de referate cu tema „Jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului”, adresat auditorilor de justiţie, organizat 
de Institutul Naţional al Magistraturii.

12 mai 2008 Conferinţa la nivel înalt cu tema „Îmbunătăţirea luptei 
împotriva corupţiei”, organizată de Consiliul Superior al 
Magistraturii în cadrul proiectului de înfrăţire instituţională 
cu tema „Asistenţă pentru Consiliul Superior al 
Magistraturii”.

15 mai 2008 Masă rotundă cu tema „Familia în secolul XXI. Noi 
provocări”, organizată de Asociaţia Română pentru 
Drepturile Femeii cu ocazia Zilei Internaţionale a Familiei. 

15-16 mai 2008 Prima întâlnire dintre Agenţia Drepturilor Fundamentale 
(FRA) a Uniunii Europene şi instituţiile naţionale pentru 
drepturile omului din statele membre ale Uniunii Europene
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15-17 mai 2008 A VI-a conferinţă francofonă a organizaţiilor 
neguvernamentale şi a altor organizaţii a societăţii civile.

19 mai 2008 Întâlnire de lucru cu conducerea Sindicatului Meridian.

21 mai 2008 Reuniune consacrată Zilei mondiale pentru diversitate 
culturală, dialog şi dezvoltare organizată de Asociaţia 
Naţiunilor Unite din România.

21-25 mai 2008 Întâlniri de lucru pe tema formării continue cu rectorii 
Universităţii EGE şi Universităţii Economice din Izmir. 

22 mai 2008 Conferinţa Europeană de Transfer al Bunelor Practici, 
organizată la Societatea Română de Radiodifuziune. 

23 mai 2008 Manifestări prilejuite de deschiderea reprezentanţei la 
Bucureşti a Organizaţiei de Drept Public European, 
organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative.

24-27 mai 2008 Conferinţa europeană cu tema „Sprijinul acordat părinţilor”, 
organizată de secţiunea europeană a Organizaţiei Mondiale a 
Familiei (E-WFO) în colaborare cu Uniunea Asociaţiei 
Familiilor din Letonia, cu sprijinul Ministerului Copilului şi 
Familiei din Letonia şi a Municipalităţii din Riga.
 

27 mai 2008 Întâlnire de lucru cu reprezentanţii Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului. 

31 mai 2008 Manifestări ocazionate de Ziua Naţională a Republicii 
Italiene.

4-5 iunie 2008 Analiza Filialei judeţene din Bistriţa Năsăud a Asociaţiei 
nevăzătorilor privind piaţa muncii la nivel judeţean, dar şi 
posibilităţile şi măsurile necesare pentru încadrarea în muncă
a nevăzătorilor.

5 iunie 2008 Întâlnire cu autorii lucrării „Mediul şi sănătatea”, organizată 
de Asociaţia Română pentru Drepturile Omului la un Mediu 
Sănătos cu ocazia Zilei mondiale a mediului.

9 iunie 2008 Conferinţa de închidere a programului cu tema „Global 
Opportunities Fund – Reuniting Europe” în România, 
organizată la Ambasada Marii Britanii.

12 iunie 2008 Reuniune consacrată Zilei mondiale împotriva muncii 
copiilor, organizată de Family Forum.

12 iunie 2008 Dezbatere cu tema „Situaţia învăţământului juridic românesc 
în evoluţia şi perspectivele profesiilor de judecător şi 
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procuror”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul 
Universităţii Bucureşti.

12-13 iunie 2008 Agora cetăţenilor privind „Schimbările climatice”, reuniune 
organizată de Parlamentul European.

15 iunie 2008 Manifestare comemorativă dedicată poetului Mihai 
Eminescu, organizată de Asociaţia de Drept Internaţional şi 
Relaţii Internaţionale, Secţia de Relaţii Internaţionale, la 
Casa Memorială Titulescu în cadrul programului cu tema 
„Rolul culturii în relaţiile internaţionale”.

18-25 iunie 2008 Curs cu tema „Managementul educaţional”, organizat de 
C.E.U. şi Asociaţia Jus Primi Viri.

19-21 iunie 2008 Reuniunea reprezentanţilor reţelelor instituţionale ale 
francofoniei, organizată la Bucureşti de OIF.

20 iunie 2008 Conferinţa internaţională cu tema „Justiţia şi media între 
ambiguitate şi cooperare”, organizată de Uniunea Naţională a
Judecătorilor din România la Institutul Naţional al 
Magistraturii.

24 iunie 2008 Conferinţa cu tema „Poland’s experience in the EU – 
challanges and objectives”, organizată de Asociaţia de Drept 
Internaţional şi Relaţii Internaţionale la Casa Memorială 
Titulescu,  cu participarea  ambasadorului Poloniei în 
România, Jacek Paliszewski.
 

26 iunie 2008 Reuniunea Comitetului Director al IDEF.    
                                                                                                  

28 iunie 2008 Masă rotundă, organizată de secţia franceză IDEF pentru 
lansarea Codului adnotat IDEF pentru OHADA.

7-25 iulie 2008 A 93-a sesiune a Comitetului ONU pentru eliminarea 
discriminării rasiale (CERD).

10-11 iulie 2008 Reuniunea suplimentară pe problema dimensiunii umane cu 
tema „Politici durabile pentru integrarea romilor şi sinti”, 
organizată de OSCE.

17-18 iulie 2008 Conferinţa experţilor OSCE de cooperare internaţională 
pentru combaterea traficului ilicit de droguri, organizată de 
OSCE Strategic Police Matters Unit şi UN Office on Drugs 
and Crime (UNODC).

3-5 septembrie 2008 A 61-a Conferinţă anuală a Naţiunilor Unite - Departamentul 
de informaţii publice a organizaţiilor neguvernamentale cu 
tema „Reafirmarea Declaraţiei Universale a Drepturilor 
Omului la 60 de ani de la adoptare”, organizată de UNESCO.
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16-17septembrie 
2008

A cincea masă rotundă a instituţiilor naţionale europene 
pentru drepturile omului şi Consiliul Europei pentru 
drepturile omului cu tema „Protecţia drepturilor omului - 
consolidarea structurilor naţionale independente.

17-18septembrie 
2008

Conferinţa regională privind combaterea antisemitismului, 
organizată de Ministerul Afacerilor Externe în cooperare cu 
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din 
România „Elie Wiesel” şi Colegiul Naţional de Apărare.

18-19septembrie 
2008

Prima ediţie a Conferinţei sud-est europene cu tema 
„Credinţă şi provocări în secolul XXI: Unitate prin 
diversitate”, organizată de Grupul Ecumenic de Rugăciune 
din Parlamentul României în colaborare cu Mişcarea Creştină
Politică Europeană.

22-23septembrie 
2008

Conferinţa internaţională a Autorităţilor judiciare cu tema 
„Independenţa justiţiei”, organizată de Consiliul Superior al 
Magistraturii în parteneriat cu Curtea de Apel Bucureşti.

22-26septembrie 
2008

A treia ediţie a Concursului pentru Şcolile de magistratură 
din Europa – THEMIS dedicat auditorilor de justiţie, 
organizat de Institutul Naţional al Magistraturii în parteneriat
cu Centro de Estudios Judiciarios din Portugalia.

29 septembrie 2009 Lansarea cărţii „Azilul şi migraţia – Abordări teoretice şi 
jurisprudenţiale”, publicată la Monitorul Oficial de un 
colectiv de patru judecători ai Curţii de Apel Bucureşti în 
colaborare cu Consiliul Naţional pentru Refugiaţi.

2 octombrie 2008 Conferinţa cu tema “Pământul şi habitatul uman”, organizată 
de Comisia Naţională a României pentru UNESCO.

15-22 octombrie 2008 Curs cu tema „Drepturile omului la a 60-a aniversare de la 
adoptarea Declaraţiei Universale”, organizat de C.H.E.S. şi 
Asociaţia Jus Primi Viri.

24 octombrie 2008 A II-a ediţie a Summit-ului internaţional cu tema ”Apărarea 
drepturilor omului şi lupta împotriva dependenţei de 
droguri”, organizat de Asociaţia pentru Siguranţă Comunitară
şi Antidrog România” la Centrul de Conferinţe din cadrul 
Institutului Naţional de Statistică.

24 octombrie 2008 Dezbatere pe marginea propunerilor privind   îmbunătăţirea 
normativă şi de interpretare unitară a dispoziţiilor 
procedurale administrative aplicabile la nivelul instanţelor 
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judecătoreşti, organizată de 
Transparency International Romania în cadrul proiectului cu 
tema „Întărirea capacităţii manageriale a instanţelor prin 
promovarea de bune practici în administrarea sistemului 
judiciar şi creşterea satisfacţiei publicului.

24 octombrie 2008 Manifestarea cu tema „Ziua uşilor deschise 2008”, organizată
de Consiliul Superior al Magistraturii cu ocazia Zilei 
europene a justiţiei civile-24 octombrie.

29 octombrie 2008 Simpozionul cu tema „Marea reformă a Constituţiei franceze 
din iulie 2008; analiză istorică şi comparativă în contextul 
european actual”, organizat de Uniunea Juriştilor din 
România.

29 octombrie – 
1 noiembrie 2008

Conferinţa internaţională cu tema „Probleme juridice în 
domeniul bancar”, organizată de Asociaţia Consilierilor 
Juridici din Sistemul Financiar Bancar din România.
 

6-7 noiembrie 2008 Conferinţa internaţională cu tema „Drepturile omului – 60 de
ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor 
Omului: Demnitate şi justiţie pentru toţi”, organizată de 
Universitatea T.C.Maltepe.

11 noiembrie 2008 Întâlnire de lucru pentru dezbaterea proiectului Codului de 
procedură civilă şi a modificărilor aduse regulamentului de 
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti privind 
repartizarea aleatorie, organizată de Consiliul Superior al 
Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul 
Justiţiei la Palatul de Justiţie. 

12 noiembrie 2008 Întâlnire cu reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale ce
desfăşoară activităţi în sprijinul sistemului judiciar din 
România, organizată de Consiliul Superior al Magistraturii.

17 noiembrie 2008 Lansarea cărţii „Tratat de administraţie publică”, autor 
prof.univ.dr. Ioan Alexandru.

18 noiembrie 2008 Dezbatere cu tema „Administraţia din România de la teorie la
practică”, organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative.

20 noiembrie 2008 Simpozionul cu tema „Reconcilierea administraţiei publice 
cu cetăţeanul” şi prezentarea lucrării „Tratat de Administraţie
Publică”, autor prof.univ.dr. Ioan Alexandru, organizate de 
Uniunea Juriştilor din România. 

21 noiembrie 2008 Lansarea lucrării „Regina Maria şi vânătorii de munte în 
războiul întregirii neamului”, autor istoricul Nicolae Petrescu
şi vernisajul expoziţiei cu tema „Războiul întregirii neamului
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– Regina Maria şi vânătorii de munte”, organizate de 
Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale la 
Casa Titulescu cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la Marea 
Unire din 1918 şi a 70 de ani de la moartea Reginei Maria. 

21 noiembrie 2008 Întrunirea absolvenţilor masteratului în drepturile omului – 
democraţie pace şi toleranţă.

24 noiembrie 2008 Ceremonia de închidere a Proiectului Phare cu tema 
„Continuarea asistenţei pentru Institutul Naţional al 
Magistraturii”. 

25 noiembrie 2008 Dezbatere privind proiectul Strategiei de dezvoltare şi 
modernizare a sistemului de asistenţă socială a Municipiului 
Bucureşti 2008-2013 şi Planul de acţiune pentru 
implementarea acesteia, organizată de Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială a Municipiului Bucureşti. 

25 noiembrie 2008 Simpozionul cu tema „Juriştii şi drepturile omului”, 
organizat de Uniunea Juriştilor din România în parteneriat cu
Consiliul Superior al Magistraturii şi Comisia Naţională a 
României pentru UNESCO.

27 noiembrie 2008 Inaugurarea ciclului de conferinţe cu tema „Dialogurile 
EPLO la SNSPA”, organizată de Şcoala Naţională de Studii 
Politice şi Administrative în colaborare cu Organizaţia de 
Drept Public European şi Facultatea de Administraţie 
Publică.

8 decembrie 2008 Ceremonia organizată cu prilejul sărbătoririi „Zilei 
Constituţiei”, urmată de lansarea lucrării „Constituţia 
României. Comentarii şi explicaţii”, organizate de Curtea 
Constituţională a României.

8-9 decembrie 2008 Conferinţa drepturilor fundamentale, consacrată celei de-a 
60-a aniversări a Declaraţiei Universale a Drepturilor 
Omului, cu tema „Libertatea de exprimare, piatra unghiulară 
a democraţiei. A asculta şi a comunica în Europa diversităţii”,
organizată de Agenţia Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene la Paris.
 

10 decembrie 2008 Prima reuniune de tip „follow-up” cu tema „Evaluarea 
situaţiei drepturilor omului din România în cadrul 
mecanismului de evaluare periodică universală al Consiliului 
ONU pentru Drepturile Omului”, organizată de Ministerul 
Afacerilor Externe, Direcţia OSCE, Consiliul Europei şi 
Drepturile Omului.
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12 decembrie 2008 Conferinţa cu tema „Integrarea juridică europeană: noi 
posibilităţi pentru cetăţenii UE şi cetăţenii non-UE”, 
organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative, Facultatea de Administraţie Publică şi 
Organizaţia de Drept Public European EPLO-reprezentanţa 
Bucureşti, susţinută de prof.univ.dr. Matteo Gnes, 
Universitatea Urbino. 

17 decembrie 2008 Întâlnire de lucru pentru elaborarea Ghidului lingvistic 
anticorupţie, organizată de Transparency International 
România.

17 decembrie 2008 Dezbatere cu tema „Reforma Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
oportunităţi şi dificultăţi”, organizată de Asociaţia de Drept 
Internaţional şi Relaţii Internaţionale.
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