Raport de activitate al IRDO
2009
Prin întreaga sa activitate, prin experienţa acumulată de-a lungul anilor şi colaborarea
strânsă cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale, din ţară şi de peste hotare, Institutul
Român pentru Drepturile Omului a acţionat în scopul îndeplinirii atribuţiilor conferite de lege ca
instituţie naţională independentă de promovare a drepturilor omului, acţionând ca o interfaţă, ca o
solidă punte de legătură între instituţiile statului şi societatea civilă. Ancorându-şi acţiunile în
realităţile concrete ale fiecărei perioade, ale fiecărei etape, Institutul a avut permanent în vedere
organizarea unui cadru corespunzător şi a unor mijloace adecvate pentru aplicarea şi respectarea
concretă a drepturilor omului, pentru o mai bună cunoaştere şi conştientizare a lor, atât din partea
autorităţilor publice, cât şi a cetăţenilor care beneficiază de acest drepturi şi de protecţia respectării
lor. Cu atât mai mult cu cât, din 2007, România este ţară membră a Uniunii Europene existând o
nouă abordare a problematicii drepturilor omului.
Înfiinţat prin lege - Legea nr. 9/1991 – ca organism independent, cu personalitate juridică,
Institutul Român pentru Drepturile Omului(IRDO) şi-a dovedit de-a lungul anilor rolul determinant
pe care l-a avut şi îl are în domeniul mai bunei cunoaşteri de către organismele publice,
organizaţiile neguvernamentale şi cetăţenii români a problematicii drepturilor omului, a modului în
care acestea sunt garantate şi respectate atât la noi cât şi în alte ţări, precum şi în direcţia unei
informări sistematice a organismelor internaţionale şi a opiniei publice din alte ţări în legătură cu
modalităţile concrete în care drepturile omului sunt aplicate şi respectate în România.
Pornind de la importanţa deosebită a cunoaşterii drepturilor omului, şi în anul 2009,
Institutul Român pentru Drepturile Omului a desfăşurat numeroase acţiuni de formare, informare,
documentare, cercetare şi consultanţă, contribuind prin întreaga sa activitate, la formarea
persoanelor din structurile şi instituţiile publice cu atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării
drepturilor omului, la informarea sistematică a cetăţenilor în legătură cu drepturile ce le sunt
garantate prin lege sau sunt prevăzute în documente internaţionale la care România este parte. În
acest sens, în anul 2009, Institutul 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.
În tot acest efort de durată, Institutul Român pentru Drepturile Omului înţelege să-şi
îndeplinească cât mai bine rolul său specific în parteneriat cu organisme guvernamentale şi
organizaţii neguvernamentale.
În perioade economice dificile, cum este cea a crizei globale pe care o parcurgem acum
devine evident că dintre drepturile înscrise în Declaraţia Universală şi în tratatele internaţionale,
alături de drepturile civile şi politice, cu care sunt, de altfel, interdependente, drepturile economice,
sociale şi culturale necesită o protecţie deosebită. Dintre acestea doar următoarele au fost avute în
mod special în vedere: dreptul la un loc de muncă în condiţii acceptabile, dreptul la securitate
socială, dreptul la sănătate şi educaţie, dreptul la protecţie socială şi îngrijire. Acestea sunt şi temele
abordate in mod deosebit de către Institut in activitatea sa, în anul 2009, an marcat pe plan
european de procesul de intrare în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi aplicarea Cartei drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene, evenimente reflectate în activitatea Institutului şi în accentuarea
colaborării cu Agenţia pentru drepturile fundamentale a Uniunii Europene.
Rezultatele obţinute în anul 2009 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.

Sintetizând activităţile desfăşurate de Institutul Român pentru Drepturile Omului în anul
2009, acestea pot fi structurate 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;

 Acordarea de consultanţă la cerere pentru toţi cei interesaţi.
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 protecţia 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 scot 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 2009 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
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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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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 se pot 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;
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:
- Promovarea şi protecţia drepturilor omului in România
- Principii internaţionale privind independenţa justiţiei
- Drepturile omului şi condiţiile socio-economice în perioada de criză
- Rolul instituţiilor naţionale de drepturile omului din spaţiul european
- Impactul europenizării asupra administraţiei publice
- Promovarea şi protecţia drepturilor omului prin instituţii de tip „ombudsman”
- Diplomaţia şi drepturile omului
- Corupţia – un atentat la adresa drepturilor omului
- Competenţă internaţională şi criminalitate internaţională
- Aspecte ale educaţiei pentru o cultură şi cetăţenie democratică
- Consiliul Europei – promotor al democraţiei şi drepturilor omului
- Solidaritatea între generaţii şi drepturile omului
b) Cercetări consacrate unor documente juridice şi mecanisme de protecţie şi promovare a
drepturilor omului
- Carta Socială Europeană şi modelul social european
- Drepturile sociale şi politica socială în lumina Tratatului de la Lisabona
- Carta drepturilor fundamentale. Perspective
- Acquis-ul comunitar privind egalitatea de şanse şi tratament în domeniul
relaţiilor de muncă
- Codul european de securitate socială
- Convenţia cu privire la drepturile copilului - 20 de ani de la adoptare
c) Cercetări consacrate protecţiei şi promovării unor drepturi ale omului
- Elaborarea actelor normative şi respectarea drepturilor omului în justiţie
- Administraţia publică şi aplicarea în practică a drepturilor religioase
- Dreptul electoral - drept fundamental într-o societate democratică
- Accesul la norma juridică, condiţie a dezvoltării unei societăţi bazate pe
cunoaştere
- Protecţia minorului învinuit sau acuzat de fapte penale
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
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- Drepturile economice, sociale şi culturale ale omului din perspectiva universală şi europeană
- Drepturile sociale, parte integrantă a sistemului drepturilor omului
- Aplicarea principiului egalităţii de şanse pentru persoanele cu handicap
- Egalitatea de şanse pentru persoanele cu handicap, instrumente regionale
- Protecţia socială a vârstnicilor şi persoanelor dependente
- Dreptul la sănătate. Probleme globale
- Dreptul la un mediu sănătos
- Protecţia mediului în reglementări interne
- Protecţia socială a vârstnicilor şi persoanelor dependente
- Familia română: demnitate – solidaritate
- Terorismul cibernetic
- Internetul – evoluţie, impact pozitiv, vulnerabilităţi
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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.
Având în vedere Rezoluţia O.N.U. 59/113 din 10 decembrie 2004, prin care s-a lansat
Programul mondial de educaţie în domeniul drepturilor omului pentru perioada 2005 – 2015 şi
Rezoluţia O.N.U. 62/171 din 18 decembrie 2007, prin care s-a instituit Anul internaţional al
Învăţării Drepturilor Omului pentru perioada 10 decembrie 2008 – 10 decembrie 2009, Institutul
Român pentru Drepturile Omului a acţionat în concordanţă cu prevederile conţinute în această
rezoluţie şi a acordat în cursul anului 2009 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 facilitată de faptul 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;

 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 bunele practici 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.
Făcându-se o scurtă prezentare a activităţilor de educaţie şi de formare desfăşurate, se
reliefează în primul rând manifestările ştiinţifice cu continuitate şi care s-au bucurat şi se bucură de
un larg ecou naţional, dar şi internaţional:
 a XV-a ediţie a cursurilor de vară ale Universităţii Internaţionale a Drepturilor Omului,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Catedra
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UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, Asociaţia pentru
Naţiunile Unite din România şi Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu” şi Asociaţia
Absolvenţilor Masteratului în Drepturile Omului „Victor Iancu”;
coordonarea Catedrei UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi
toleranţă, de către IRDO şi Universitatea de Nord, Baia Mare, activitate cu caracter
permanent, care include cursurile de masterat (absolvite în 2009 de cea de a şaptea
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 XV-a ediţie a concursurilor naţionale ale elevilor “Olimpiada de educaţie şi cultură
civică” şi respectiv “Democraţie şi toleranţă”;
dezbateri, simpozioane, colocvii consacrate unor probleme de interes major sau marcării
unor evenimente sau aniversări etc;
cea de a treia ediţie a concursului naţional de creaţie literară şi creaţie plastică al elevilor
din învăţământul primar, desfăşurat de IRDO în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar, Casa
Corpului Didactic şi Şcoala „Constantin Brâncoveanu” din Slatina, judeţul Olt;
derularea ediţiei a V-a a concursului de creativitate didactică în domeniul materialelor
auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile omului din învăţământul preuniversitar.

1. 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, Tineretului şi Sportului 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, derularea ediţiei a V-a 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.
2. Concursurile şcolare naţionale
Ca urmare a unei iniţiative a Institutului Român pentru Drepturile Omului, Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 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, Tineretului şi Sportului, 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 2009
la Craiova în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia
Generală pentru învăţământul preuniversitar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj.
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
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participarea unor echipe alcătuite din câte 3 membri, dintre care unul din învăţământul primar.
Experienţa acumulată în perioada de desfăşurare a 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 Timişoara, 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
principalelor reglementări naţionale şi internaţionale în materie 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)Lansarea la Tîrgu Mureş a celei de a V-a ediţii a Concursului naţional de creativitate
didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile omului în
învăţământul preuniversitar pentru perioada 2008-2009.
Concursul este organizat de IRDO în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Cercetării,
Tineretului şi Sportului şi Casa Corpului Didactic Mureş.
Obiectivul principal al concursului constă în principal în stimularea preocupărilor pentru
realizarea de mijloace auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile omului, democraţie şi formarea
unei culturi a păcii, ţinând seama de obiectivele educaţiei proclamate de Adunarea Generală a ONU
în Rezoluţia 59/113 din 2004. Finalizarea concursului a fost programată pentru luna mai 2010.
3. În domeniul pregătirii continue a învăţătorilor şi profesorilor care realizează educaţia
pentru drepturile omului, în anul 2009 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 2009 au continuat primele cursuri de formare continua a personalului didactic în
domeniul educaţiei pentru drepturile omului şi ale copilului acreditate de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
parteneriat cu Casele Corpului Didactic din Bucureşti, Tg.Mureş şi Galaţi.
4. 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, un
instrument de lucru.
Acesta 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;
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.
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5. 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., Consiliul Europei etc. şi cu rezonanţă pentru protecţia şi promovarea
drepturilor omului, cum ar fi:
- 2009 anul UE - dobândirea personalităţii juridice de către Uniunea Europeană şi cadrul
instituţional comunitar;
- Deceniul privind Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă (2005 – 2014);
- 60 de ani de la crearea Consiliului Europei, 50 de ani de la crearea Curţii Europene a
Drepturilor Omului şi 10 ani de la adoptarea Cartei Sociale Europene revizuite;
- Anul Internaţional al Învăţării Drepturilor omului.
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 2009 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.
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 media (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 se constituie
într-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 aprecierea de care se bucură Institutul
Român pentru Drepturile Omului atât pe plan naţional, cât şi internaţional, prestigiu câştigat prin
ţinuta ştiinţifică a comunicărilor, rigoarea şi consecvenţa implicării Institutului în protecţia 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
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Guvernului, al organismelor guvernamentale şi neguvernamentale sau organizaţii internaţionale şi
regionale. Prin antrenarea acestor factori – care au participat cu materiale proprii, prezentări,
comunicări, expertize 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.
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: Comemorarea Holocaustului la nivel internaţional şi naţional.

 ###Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii, instituită din 1948, se celebrează în fiecare an,
începând din 1950, pentru a se atrage atenţia asupra unor probleme prioritare, de maximă
importanţă pentru sănătatea publică şi lansarea unor programe sau proiecte pe termen lung. Cu
acest prilej Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat în colaborare cu Comisia pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor şi Comisia pentru sănătate şi familie ale
Camerei Deputaţilor şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România un simpozion consacrat temei
stabilite de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru acest an „A salva vieţi: a asigura siguranţa
spitalelor în situaţii de urgenţă”.
Cu acest prilej participanţii - parlamentari, reprezentanţi ai Consiliului Superior al
Magistraturii, ai Avocatului Poporului, ai Cultelor, ai unor organizaţii guvernamentale şi
neguvernamentale, experţi, cercetători, cadre didactice universitare, cadre medicale, doctoranzi şi
masteranzi - s-au referit, în cuvântul lor, la problematica specifică situaţiilor de urgenţă, la situaţia
îngrijirilor de sănătate din România, în contextul crizei mondiale, politici şi programe naţionale
precum şi la amendamentele ce ar trebui aduse pentru realizarea siguranţei reţelei sanitare în
general şi mai ales în situaţii de urgenţă.
De asemenea, Institutul a publicat un volum, consacrat acestui domeniu, intitulat „Sistemul
de sănătate şi drepturile sociale”.

 Cu prilejul Zilei Internaţionale a Familiei, proclamată ca atare de Organizaţia Naţiunilor
Unite prin Rezoluţia nr. 47/2371/1993 şi care din anul 1994 a devenit şi Ziua Naţională a Familiei
Române, zi instituită prin Hotărâre de Guvern adoptată în urma propunerii făcute de Institutul
Român pentru Drepturile Omului şi susţinută de Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române. Cu acest
prilej Institutul a organizat o amplă reuniune la care şi-au dat concursul Comisia pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor şi Comisia pentru sănătate şi familie ale Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului precum şi
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă.
„Mame şi familii: provocări într-o lume în schimbare” a fost tema acestei reuniunii,
desfăşurate sub forma unei mese rotunde, în cadrul căreia a fost subliniat rolul esenţial pe care l-a
avut şi îl are familia în societatea umană, în general şi în special în societatea românească, în
creşterea şi educarea tinerelor generaţii, în coeziunea şi solidaritatea socială, menirea esenţială a
familiei în perpetuarea speciei umane; arătând că în această perioadă de criză familia se confruntă
cu noi şi numeroase provocări şi necesitatea implicării mai active a guvernanţilor în protecţia
socială dar şi legală a familiei, cu referire principală la reglementările aduse de noul Cod civil.
Participanţii - reprezentanţi ai unor organisme guvernamentale şi neguvernamentale cu
atribuţii şi preocupări în domeniul protecţiei familiei şi femeilor, a copiilor şi tinerilor, universitari,
magistraţi, medici, experţi, doctoranzi şi masteranzi - au relevat necesitatea asigurării accesului la
educaţie a membrilor familiei şi au făcut numeroase propuneri pentru dezvoltarea şi extinderea
politicilor şi serviciilor orientate spre nevoile familiei care să înlesnească eforturile acesteia în a-şi
îndeplini menirea de creare, creştere şi educare a generaţiilor viitoare în spiritul valorilor umane pe
care familia le-a transmis dintotdeauna: solidaritate, dragoste, speranţă, încredere. De asemnenea,
intervenienţii au subliniat rolul crucial pe care-l joacă familia şi în special mamele în coeziunea şi
integrarea socială şi, de aici, urgenţa pe care o reprezintă creşterea rolului autorităţilor şi societăţii
civile în protejarea familiei şi depăşirea greutăţilor cu care aceasta, în special familia tânără, se
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confruntă în eliminarea violenţei în familie, în şcoli, în asigurarea clădirii unor familii pe
recunoaşterea deplinei egalităţi între femei şi bărbaţi.

 Opinii privind protecţia femeilor împotriva violenţei şi monitorizarea legislaţiei şi a
practicilor în domeniu au fost prezentate în rapoarte ale IRDO la Conferinţa OSCE cu tema
„Combaterea şi prevenirea violenţei împotriva femeilor”, reuniune care şi-a concentrat atenţia pe
trei domenii principale: protecţia victimelor, cercetarea şi urmărirea penală a autorilor acestor
abuzuri şi prevenirea violenţei împotriva femeilor.
 Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat cu comunicări, rapoarte material
documentar la conferinţa cu tema „Politicile familiale, o investiţie pentru viitor - Dialog între
organizaţiile privind familia şi alte instituţii europene”, organizată de Uniunea Naţională a
Asociaţiilor Familiale (UNAF), Regiunea Europeană a Organizaţiei Mondiale a Familiei ş.a.

 Importante concluzii privind problematica familiei s-au desprins la a 6-a ediţie a Conferinţei
anuale la nivel înalt a Organizaţiei Mondiale a Familiei, cu tema „Familii în echilibru – Realizarea
egalităţii de gen şi creşterea rolului femeilor”, conferinţă la care am prezentat măsurile ce au fost
luate de statul nostru în vederea combaterii diferitelor fenomene cu influenţă negativă asupra
familiei ca: derularea unor programe de stopare a violenţei în familie; programe de combatere a
alcoolismului; măsuri de protecţie a victimelor violenţei familiale – femei şi tinere abuzate;
asigurarea drepturilor egale pentru ambii soţi prin prevederile codului familiei şi legislaţiei
româneşti în general; programe sociale de ocrotire a copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate pe perioade mai îndelungate faţă de pericolele cu care se confruntă aceşti copii rămaşi în
îngrijirea unor membrii de familie sau a unor cunoscuţi ai părinţilor. S-a făcut, de asemenea, şi un
scurt istoric al activităţilor IRDO dedicate familiilor româneşti.

 Cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia Română pentru un Mediu
Sănătos au organizat, în data de 5 iunie, o dezbatere cu tema „Planeta are nevoie de tine. Alătură-te
luptei pentru combaterea schimbărilor climatice”.
În cadrul lucrărilor a fost evidenţiată multitudinea factorilor 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 problema majoră cu care se confruntă omenirea în
acest moment.
Cu această ocazie, participanţii profesori universitari, cercetători, experţi în domeniul
mediului, medici, jurişti, reprezentanţi ai organizaţiilor guvernamentale din domeniul drepturilor
omului au subliniat necesitatea unirii forţelor şi a schimbării atitudinii faţă de problemele actuale
ale mediului legate de schimbările climatice.

 Cu prilejul Zilei Mondiale a Refugiatului, Institutul Român pentru Drepturile Omului,
alături de Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”, a organizat dezbaterea având ca temă „Situaţia
socială a persoanelor care au dobândit una din formele de protecţie pe care le acordă statul român”.
Abordarea şi cercetarea fenomenului migraţiei şi azilului în contextul actual ca fenomen global cu
care se confruntă toate ţările lumii şi care a evoluat pe plan politic, social, economic şi umanitar şi
în ţara noastră, cu precădere după aderarea la Uniunea Europeană, a reprezentat o preocupare
stringentă pentru Institutul Român pentru Drepturile Omului, care a urmărit activitatea Oficiului
Român pentru Imigrări, organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate
juridică aflat în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi care îşi exercită atribuţiile ce
îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migraţiei, azilului, al
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integrării străinilor şi a legislaţiei relevante în aceste domenii, instituţie al cărei scop principal îl
reprezintă gestionarea problematicii azilului, migraţiei şi integrării sociale a străinilor.
De asemenea, pentru asigurarea unei mai bune cunoaşteri a acestui fenomen complex şi
dinamic:
 s-au desfăşurat activităţi colective de culegere de informaţii specifice domeniului migraţiei
şi azilului, care au fost puse la dispoziţie persoanelor care solicită protecţie internaţională în
ţara noastră;
 au fost adunate, prelucrate, valorificate informaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile celor
care solicită protecţie internaţională şi a celor care au dobândit una din formele de protecţie
acordate de statul român, în condiţiile legii;
 s-a cooperat cu diverse instituţii ale statului care au atribuţii în domeniul imigraţiei şi
azilului şi cu cetăţenii care au solicitat furnizarea de informaţii ce privesc statutul juridic al
refugiaţilor, în condiţiile legii;
 au existat colaborări cu instituţii similare din străinătate şi cu alte organisme internaţionale
cu competenţă în domeniile migraţiei, azilului şi integrării sociale a străinilor, în baza
înţelegerilor la care România este parte;
 s-a colaborat cu organizaţii neguvernamentale cu atribuţii în domeniul refugiaţilor şi
migranţilor;
Unul din rezultatele acestor activităţi a fost concretizat în raportul transmis INDH.

 Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la lansarea în România a Campaniei
Consiliului Europei „Spuneţi NU Discriminării” organizată sub egida Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor, a Biroului de informare
al Consiliului Europei la Bucureşti, a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi a
Partidei Romilor, cu susţinerea Consiliului Naţional al Audovizualului.
 La Conferinţa IPI-CILS, Institutul a transmis puncte de vedere care s-au regăsit în
documentul final al întrunirii.

 Puncte de vedere privind corupţia şi terorismul, ca fapte grave de violare a drepturilor
omului, au fost exprimate pe marginea raportului Grupului de jurişti eminenţi privind terorismul,
contraterorismul şi drepturile omului, prezentat la conferinţa organizată de Comisia Internaţională a
Juriştilor.
 Cu ocazia aniversării Zilei Dezrobirii, Institutul a participat la conferinţa „Romii – Lumini
şi umbre” organizată sub egida Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale din Camera Deputaţilor împreună cu Partida Romilor „Pro-Europa” şi Agenţia Naţionala
pentru Romi.

 “Statutul şi rolul asistenţei religioase în instituţiile publice” a fost tema simpozionului
organizat de Ministerul Culturii şi Cultelor, Asociaţia Naţională pentru Apărarea Libertăţii
Religioase “Conştiinţă şi Libertate”, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a
Senatului României, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Camerei
Deputaţilor, cu concursul Institutului Român pentru Drepturile Omului.

 Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat cu rapoarte, puncte de vedere,
material documentar la conferinţa internaţională de consultări cu privire la cadrul naţional de
implementare şi monitorizare a Convenţiei cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi la
seminarul internaţional cu tema „Cooperarea dintre instituţiile naţionale de drepturile omului şi
organizaţiile persoanelor cu dizabilităţi în monitorizarea şi implementarea Convenţiei cu privire la
drepturile persoanelor cu dizabilităţi” organizate de Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile
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Omului ONU. Principala temă de discuţie a reprezentat-o structura şi rolul mecanismelor naţionale
pentru implementarea şi monitorizarea Convenţiei cu privire la drepturile persoanelor cu
dizabilităţi.

 Consultări cu privire la cadrul naţional de implementare şi monitorizare a Convenţiei cu
privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi, prezentate la conferinţa organizată de Oficiul
Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului ONU.

 Institutul a participat cu rapoarte consacrate evoluţiei legislaţiei române şi jurisprudenţei
privind drepturile economice la Congresul IDEF: „Criza economică şi financiară: aspecte legale”.

 Dezbateri pe tema importanţei creării şi funcţionării Reţelei de comunicaţii a instituţiilor
naţionale europene, desfăşurată în cadrul Comisiei Consultative a drepturilor omului a Comitetului
internaţional de coordonare a instituţiilor naţionale.

 Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile
Unite din România şi Asociaţia Română pentru vârsta a treia a organizat seminarul cu tema „Spre o
societate a tuturor vârstelor”, deviză sub care Ziua internaţională a vârstnicilor a fost sărbătorită pe
plan mondial.
În cadrul lucrărilor, participanţii - parlamentari, experţi, cercetători, cadre didactice
universitare şi reprezentanţii unor organizaţii neguvernamentale cu preocupări în domeniul
drepturilor omului, au abordat diferite aspecte ale problematicii drepturilor vârstnicilor în contextul
evoluţiilor demografice, sociale şi economice pe plan global, regional şi intern.
În centrul atenţiei s-au situat măsurile legislative, politicile, practicile şi atitudinile în raport
cu obiectivele Planului de acţiune de la Madrid, dezbaterile axându-se pe patru dimensiuni
tematice, dezvoltarea individuală pe durata întregii vieţi, relaţiile multigeneraţionale, interacţiunea
dintre populaţia vârstnică şi dezvoltare, situaţia persoanelor vârstnice şi posibilităţile de integrare.
De asemenea, participanţii au subliniat importanţa securităţii sociale, eradicării sărăciei şi creării
condiţiilor pentru continuarea vieţii active şi a participării la viaţa economică, politică şi socială,
inclusiv prin activităţi generatoare de venit şi voluntariat, îngrijirea sănătăţii şi eliminarea
discriminării şi a tuturor formelor de violenţă faţă de vârstnici.

 Cu prilejul Zilei mondiale a educatorilor, Institutul Român pentru Drepturile Omului a
organizat, în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Catedra UNESCO
pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, o dezbatere cu tema „Educaţia pentru
drepturile omului şi formarea continuă a cadrelor didactice”.
Reuniunea se înscrie în dezbaterea, lansată de către Comitetul Internaţional de Coordonare a
Instituţiilor Naţionale din domeniul drepturilor omului, din care Institutul Român pentru Drepturile
Omului face parte, a textului anteproiectului Declaraţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra
educaţiei şi formării în domeniul drepturilor omului.
În cadrul lucrărilor s-au făcut referiri la principiile înscrise în Recomandările UNESCO şi
alte documente internaţionale precum şi la anteproiectul Declaraţiei asupra educaţiei şi formării în
domeniul drepturilor omului, iniţiat de Consiliul drepturilor omului.
Totodată, participanţii, cercetători, cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi
universitar, membri ai unor organizaţii neguvernamentale cu preocupări în domeniu au exprimat
opinii în legătură cu conţinutul anteproiectului supus dezbaterii precum şi despre formarea eficientă
şi calitatea cursurilor de formare şi a Concursului de creativitate didactică organizate de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului şi Casele Corpului Didactic.
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 Cu ocazia Zilei Naţiunilor Unite, Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România – ANUROM, Catedra UNESCO pentru drepturile
omului, democraţie, pace şi toleranţă şi Asociaţia Clubul de la Cheia a organizat, o serie de
manifestări cultural-ştiinţifice desfăşurate în perioada 17-24 octombrie la Bucureşti, Baia Mare,
Mâneciu, Vălenii de Munte, Cheia, Iaşi, Bistriţa Năsăud, Târgu Mureş ş.a.
Acestea au constat într-o gamă variată de activităţi, de la lansări de carte şi expoziţii de
publicaţii, la mese rotunde cu cadre didactice, pentru evidenţierea unor metode didactice atractive
pentru informarea şi sensibilizarea elevilor cu privire la rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite,
dezbateri cu masteranzi ai Catedrei UNESCO şi până la reuniuni cu caracter ştiinţific şi de
popularizare.

 Ziua adoptării Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului fiind consacrată de ONU Zi
Internaţională a Drepturilor Omului, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat, în acest
context, în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, Catedra UNESCO pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă o masă rotundă cu tema "Alege diversitatea. Pune
capăt discriminării".
Participanţii la masa rotundă, membri ai Curţii Constituţionale, ai Consiliului Superior
al Magistraturii, ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ai instituţiei Avocatul Poporului,
Consiliului Legislativ, ai IDEF şi ai organizaţiei "Jus Primi Viri", cadre didactice universitare,
diplomaţi, cercetători, avocaţi, reprezentanţi ai unor organizaţii cu preocupări în domeniul
drepturilor omului, s-au referit la diferite aspecte ale problematicii egalităţii şi nediscriminării, de la
cadrul juridic intern şi internaţional, rolul mecanismelor şi instituţiilor pentru apărarea
drepturilor omului la situaţia grupurilor şi categoriilor vulnerabile, agravată în condiţiile crizei
economice.
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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 la rezultatele
cercetărilor din domeniul drepturilor omului a constituit, în continuare, una dintre preocupările
importante ale Institutului.
În acest sens, I.R.D.O. a avut o intensă activitate publicistică şi editorială, îndeplinindu-şi
astfel una din principalele atribuţii conferite de legea prin care a fost înfiinţat şi anume aceea 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 sociale. Tratate europene”
Considerate multă vreme ca drepturi „de viteza a doua” sau desconsiderate în practică,
implementate cu parcimonie şi în mod parţial, insuficient susţinute prin măsuri active, coerente, de
garantare a exercitării lor, drepturile sociale revin în centrul atenţiei în perioade economice nefaste.
Lucrarea cuprinde textele principalelor reglementări în materie ale Consiliului Europei şi
anume Carta socială europeană (STE nr. 35), Protocolul adiţional din 1988 (STE nr. 128),
Protocolul de modificare din 1991 (STE nr. 142), Protocolul adiţional din 1995 (STE nr. 158), Carta
socială europeană revizuită (STE nr. 163) şi Codul european de securitate socială (STE nr. 48).
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Prin publicarea acestei culegeri de tratate europene consacrate socialului, cu prilejul celei de
a şaizecea aniversări a Consiliului Europei şi a împlinirii a zece ani de la ratificarea de către ţara
noastră a Cartei sociale revizuite, Institutul Român pentru Drepturile Omului pune la dispoziţia
responsabililor în materia politicilor sociale, membrilor legislativului şi executivului, ai puterii
judecătoreşti, dar şi tuturor titularilor de drepturi sociale un instrument de lucru şi, respectiv, o sursă
de informare exactă şi uşor accesibilă.

 „Carta Socială Europeană”
Lucrarea, publicată cu prilejul împlinirii a zece ani de la ratificarea de către România a
Cartei sociale revizuite, dezvoltă şi aprofundează cercetările întreprinse de autoare în domeniul
drepturilor economice, sociale şi culturale.
Instrument de referinţă al politicii sociale a statelor membre ale Consiliului Europei, Carta
socială revizuită amendează şi completează lista drepturilor consacrate în Carta din 1961,
deschizând totodată o amplă perspectivă în materia drepturilor sociale şi economice.
Totodată, Carta socială revizuită este primul tratat internaţional care consacră dreptul la
protecţie împotriva sărăciei şi a excluderii sociale, două atingeri majore aduse demnităţii umane.
Această lucrare vine să îmbogăţească şi să actualizeze o informaţie de primă importanţă în
contextul recentelor provocări la adresa respectării şi promovării acestor drepturi şi, totodată, să
evidenţieze direcţii de acţiune conforme cu modelul social european, într-o concepţie care refuză o
pretinsă contradicţie între cerinţele economice şi cele sociale.

 „Statul-societatea-libertăţile religioase”
Realizată pe baza unor investigaţii ştiinţifice complexe, lucrarea pune în relaţie statul şi
societatea cu libertatea religioasă, ca drept fundamental al omului, încercând, astfel, să contribuie la
mai buna înţelegere a ansamblului fenomenelor religioase contemporane, a relaţionării lor la nivel
social, fapt ce poate conduce la identificarea celor mai bune căi şi mijloace de integrare a acestora
în complexul de măsuri şi acţiuni de promovare a drepturilor omului.
O atenţie deosebită este acordată în economia lucrării relaţiilor dintre organele statului şi
instituţiile religioase în domeniul respectării libertăţii religioase sau a convingerilor.
Pe baza unei largi documentări în substanţa literaturii ştiinţifice consacrate în domeniu,
autoarea a reuşit să identifice surse specifice, pluraliste, să le analizeze critic şi să coroboreze o
vastă informaţie. Aceasta i-a permis să prezinte realităţile, extrem de diverse la nivel global, dar şi
istoricul şi tendinţele ce se manifestă pe planul concepţiilor, al conceptelor, legislativ şi instituţional
precum şi al practicilor.



„Sistemul de sănătate şi drepturile sociale”
Observator atent al fenomenelor si al modului în care a evoluat sistemul nostru de sănătate,
în ultimii ani, autorul examinează situaţia din sistemul sanitar din România în contextul social şi
economic, aducând în centrul atenţiei drepturile pacienţilor, exprimând puncte de vedere personale
cu privire la neîmplinirile şi aşteptările cu care acesta se confruntă.
Structurată în şase capitole, în lucrare sunt abordate competent teme precum: Dreptul la
sănătate ca drept social, cu referire directă la reforma în sistemul de sănătate şi dreptul la sănătate;
Climatul social şi starea de sănătate, punând faţă în faţă cele două categorii, a medicilor şi a
pacienţilor. Un spaţiu larg este acordat analizării sistemului nostru de sănătate, cu realizările şi
neîmplinirile sale, legii pacientului, malpraxisului, carenţelor şi dificultăţilor din asistenţa medicală,
securităţii alimentare etc.
Însoţită de o largă listă bibliografică, lucrarea pledează ca reforma în domeniul sănătăţii să
corespundă marilor aşteptări sociale în materie de sănătate şi îngrijiri medicale.

 „Protecţia drepturilor fundamentale ale omului în procesele penale”
Acest raport general, prezentat la Congresul Academiei Internaţionale de Drept Comercial,
Mexico, 2008, elaborat pe baza a paisprezece rapoarte naţionale printre care şi cel privind România,
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realizat de IRDO, examinează pe larg impactul dreptului unitar asupra proceselor penale la nivel
naţional, cu deosebire asupra standardelor internaţionale de protecţie a drepturilor fundamentale ale
omului.
O privire asupra structurii raportului scoate în evidenţă faptul că informaţiile şi opiniile
exprimate în cele paisprezece rapoarte naţionale examinate permit să se tragă unele concluzii
comparative generale în legătură cu influenţa standardelor unificate asupra diferitelor sisteme
juridice, făcând posibilă evidenţierea unor deosebiri sau asemănări din dreptul pozitiv.

 „Consiliul suprem de apărare al ţării şi controlul parlamentar asupra acestuia”
În contextul actual, dominat de fenomenul globalizării, în care apar noi sfidări şi pericole
la adresa securităţii naţionale şi internaţionale, statul este obligat să ia o serie de contramăsuri care
ar putea derapa spre violări ale unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, dacă nu există în
contrapondere şi măsuri care să garanteze aplicarea şi respectarea strictă a acestora, promovate, în
primul rând, prin instituţia controlului parlamentar. Aceasta este şi ideea de bază abordată în
lucrare.
Autorul analizează pe larg locul, rolul, atribuţiile şi statutul CSAT, fiind evidenţiate
particularităţile acestuia ca autoritate administrativă autonomă în sistemul organelor puterii ,
făcând, totodată, referiri la unele contradicţii şi incoerenţe privind organizarea şi coordonarea
unitară a activităţilor de informaţii pentru securitatea naţională. O atenţie deosebită este acordată în
lucrare controlului parlamentar privind activitatea CSAT, necesităţii întăririi acestuia, autorul
susţinând că în viitor este necesar să se găsească modalitatea legală de exercitare a unui real control
parlamentar, eventual prin promovarea unei legi referitoare la controlul democratic civil.

 „Statutul juridic al refugiaţilor”
Lucrarea oferă repere semnificative şi teme de reflecţie în plan legislativ, instituţional şi al
elaborării politicilor cu privire la refugiaţi. Autoarea face delimitările necesare, atât din punct de
vedere conceptual cât şi al reglementărilor internaţionale şi naţionale, între refugiaţi, azilanţi şi
migranţi.
În urma prezentării atât a sistemului ONU de protecţie a refugiaţilor cât şi a instrumentelor
regionale complementare şi adiţionale acestuia, se constată că reglementările instituite pe plan
regional şi, mai ales intern, în multe state, tind să absoarbă dreptul la azil, consacrat în general la
nivel constituţional, abordând global instituţii care nu sunt identice.
Din analiza întreprinsă, se degajă concluzia că legea română este mai favorabilă faţă de
normele comunitare. Urmând prevederile Convenţiei ONU privind refugiaţii şi ale Protocolului din
1967, s-a căutat adoptarea unor dispoziţii care să aibă în vedere diversitatea experienţelor umane,
aspectele istorice şi circumstanţele în
schimbare, în timp ce dispoziţii legale ale altor state se remarcă prin supra-reglementarea condiţiilor
de acordare a statutului de refugiat, proceduri administrative din ce în ce mai complexe, excluderea
unor categorii de solicitanţi de la analizarea în fond a cererilor de protecţie, cu consecinţa
respingerii automate a acestora, edictarea unor definiţii ale refugiatului mai restrictive.
Rapoarte
 Raport de activitate al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul 2008;

 Raport de activitate al IRDO, elaborat la solicitarea Agenţiei pentru drepturile fundamentale a
Uniunii Europene, în cadrul proiectului FRA cu privire la evaluarea potenţialului instituţiilor
naţionale de profil din statele membre ale U.E. în perioada 2000 – 2008;
 Raport naţional privind promovarea şi protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, IRDO,
Bucureşti, 2009;
 Raport naţional privind Instituţiile naţionale membre ale Asociaţiei Francofone a Comisiilor
Naţionale pentru Drepturile Omului, 2009, Bucureşti.
 Raport privind promovarea şi protecţia drepturilor copiilor de către Instituţiile naţionale de
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drepturile omului membre ale Asociaţiei Francofone a Comisiilor Naţionale pentru Drepturile
Omului, 2009, Bucureşti.
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 – 2009 ale editurilor şi revistelor
ştiinţifice acreditate
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V. CENTRUL DE DOCUMENTARE
De la înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului şi până în prezent, una dintre
atribuţiile sale a fost şi este în continuare organizarea, dezvoltarea şi funcţionarea unui centru
de documentare / bibliotecă, care să pună la dispoziţia utilizatorilor surse de informare 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 2009 cu lucrări de cercetare şi
informare/publicaţii proprii şi cu achiziţii din fonduri proprii a unor noutăţi editoriale 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 se acordă şi colaborării cu alte
biblioteci de specialitate din alte ţări, din cadrul unor organizaţii internaţionale cum ar fi Consiliul
Europei (fiind cunoscut de-a lungul timpului statutul de bibliotecă depozitară a Consiliului), OSCE,
ONU etc.
Având ca preocupare permanentă informarea şi documentarea privind activitatea ştiinţifică
desfăşurată la nivelul institutului, au fost transmise cu titlu gratuit publicaţii apărute în anul 2009,
sub egida IRDO, către: 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 şi Parchetul General de pe lângă
aceasta, 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, Ministere
cu atribuţii şi preocupări în domeniul drepturilor omului, Primării, Prefecturi, Case ale Corpului
Didactic, Curţi de Apel, Tribunale, Judecătorii, organizaţii neguvernamentale din ţară, cetăţeni,
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, 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. În acest sens, Institutul se bucură şi de
avantajele parteneriatului cu prestigioasa instituţie de cultură „Biblioteca Alexandrina” din
Alexandria – Egipt.
Având în vedere preocuparea pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii şi înlesnirea accesării
datelor de care dispune, institutul a înfiinţat (în anul 2007) şi dezvoltă continuu site-ul IRDO; acesta
găzduieşte “Biblioteca Virtuală” actualizată periodic cu publicaţiile apărute sub egida IRDO şi
informaţii despre cazuri româneşti soluţionate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, despre
activităţile desfăşurate de institut, multiplicând astfel numărul beneficiarilor, care a ajuns în prezent
la peste 1.150.000.
Activitatea privind relaţiile cu publicul
În privinţa relaţiilor cu publicul, ecoul favorabil în rândul unor categorii largi de persoane al
acţiunilor şi manifestărilor organizate şi desfăşurate de IRDO este demonstrat şi de faptul că tot mai
mulţi cetăţeni ni se adresează cu diverse probleme, semnalând încălcări ale drepturilor omului sau
solicitând unele consultaţii. Astfel, şi în anul 2009, Institutul Român pentru Drepturile Omului a
făcut demersurile legale necesare pentru clarificarea şi soluţionarea a peste 400 de memorii şi
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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.
Semnalele primite au avut, în principal, în vedere: aspecte ale nerespectării dreptului de proprietate
(refuz din partea Comisiilor locale de fond funciar de a elibera titluri de proprietate, refuzul
punerii în posesie pe anumite terenuri, nerespectarea unor hotărâri judecătoreşti etc); unele încălcări
ale drepturilor privind legislaţia muncii şi de asigurări sociale şi pensii; sesizări privind abateri de la
normele referitoare la asigurarea unui mediu sănătos (reacţia întârziată sau lipsa de reacţie a
autorităţilor locale în ce priveşte protecţia împotriva fenomenelor de poluare şi respectarea legii în
acest domeniu); plângeri privind desfăşurarea unor procese, tergiversarea judecării acestora, abateri
de la respectarea normelor de executare a pedepselor în penitenciare etc. 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 deosebită cu instituţii 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, IRDO 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;
- IRDO este reprezentat şi în Grupul de lucru al experţilor ONU pentru anumite forme de
discriminare;
- Cercetătorii din IRDO au fost desemnaţi, de asemenea, experţi ai UNESCO, OSCE şi
Consiliul Europei, participând în această calitate ca raportori sau conducători ai unor
secţiuni în cadrul unor manifestări ştiinţifice consacrate drepturilor omului;
- În cadrul Adunării Internaţionale a Institutelor şi Reţelelor Francofone de Drepturile
Omului, IRDO a fost ales între cei 9 membrii ai Comitetului de conducere a activităţilor
acestui forum;
- 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 IRDO
o recunoaştere internaţională o constituie şi acordarea de-a lungul timpului a unor
distincţii internaţionale.
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ANEXA A
ACTIVITĂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE
8 ianuarie 2009

Masă rotundă organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la intrarea în vigoare
a Convenţiei internaţionale pentru eliminarea tuturor formelor
de discriminare rasială.

12-17 ianuarie 2009

Întâlniri de lucru pentru elaborarea programului de activităţi pe
anul 2009 şi analiza parteneriatului dintre Institutul Român
pentru Drepturile Omului şi Catedra UNESCO pentru drepturile
omului, democraţie, pace şi toleranţă.

16 ianuarie 2009

Simpozionul cu tema “Promovarea spiritului de toleranţă”,
organizat de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în
colaborare cu Colegiul Naţional „Octav Onicescu” şi Institutul
Român pentru Drepturile Omului .

16-17 ianuarie 2009

Dezbateri privind protecţia drepturilor omului la nivel naţional
şi regional, organizate de Institutul Român pentru Drepturile
Omului şi Consiliul Judeţean Neamţ.

23 ianuarie 2009

Dezbatere cu tema “Protecţia drepturilor economice, sociale şi
culturale ale omului”, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile
Unite din România (ANUROM).

7 februarie 2009

Evaluarea proiectelor prezentate de participanţii la cursul cu
tema „Educaţie pentru drepturile omului şi copilului”,
organizată de Casa Corpului Didactic Bucureşti în parteneriat
cu Institutul Român pentru Drepturile Omului.

9 februarie 2009

Dezbatere cu tema “Drepturile economice, sociale şi culturale
ale omului din perspectivă universală şi europeană”, organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM) cu
prilejul aniversării a 63 ani de activitate a Comitetului
ECOSOC.

11-12 februarie 2009

Activităţi de formare în domeniul drepturilor omului organizate
de Institutul Român pentru Drepturile Omului, Asociaţia
nevăzătorilor şi Direcţia de asistenţă socială Bistriţa.

12-13 februarie 2009

Activităţi de educaţie pentru drepturile omului şi dezbatere
privind implementarea Rezoluţiei ONU 62/171 privind Anul
internaţional al învăţării drepturilor omului-2009, organizate de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu
Casa Corpului Didactic Iaşi.
Dezbatere cu tema „Anul internaţional al învăţării drepturilor
omului”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului şi Casa Corpului Didactic Mureş.

17 februarie 2009
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18 februarie 2009

Evaluarea proiectelor prezentate de participanţii la cursul cu
tema „Educaţie pentru drepturile omului şi copilului”,
organizată de Casa Corpului Didactic Mureş în parteneriat cu
Institutul Român pentru Drepturile Omului.

2-3 martie 2009

Dezbateri privind „Deontologia profesională şi respectul faţă de
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului”, organizate de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Poliţia Municipiului Baia Mare.

13-18 martie 2009

Simpozionul cu tema „Aplicarea principiului egalităţii de şanse
pentru persoanele cu handicap”, organizat de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru
Naţiunile Unite din România (ANUROM) şi Asociaţia Clubul
de la Cheia.

18-22 martie 2009

Activităţi de educaţie pentru drepturile omului şi dezbatere
privind Anul internaţional al învăţării drepturilor omului în
unităţile şcolare limitrofe localităţii Gurghiu, organizate de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu
Casa Corpului Didactic Mureş.

23-26 martie 2009

Activităţi de educaţie pentru drepturile omului, organizate de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu
Casa Corpului Didactic Mureş.

26 martie 2009

Simpozionul cu tema “Statutul şi rolul asistenţei religioase în
instituţiile publice”, organizat de Ministerul Culturii şi Cultelor,
Asociaţia Naţională pentru Apărarea Libertăţii Religioase
“Conştiinţă şi Libertate”, Comisia pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională a Senatului României, Comisia
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Camerei
Deputaţilor, cu concursul Institutului Român pentru Drepturile
Omului.

1 aprilie 2009

Simpozion cu tema „Carta socială europeană revizuită la zece
ani de la ratificare”, organizat de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Catedra UNESCO pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă şi Societatea
Română de Drept Comparat.

2 aprilie 2009

Dezbatere cu tema „Paşapoartele biometrice - un motiv de
îngrijorare pentru cetăţenii români?!”, organizată de Comisia
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale a Camerei Deputaţilor în parteneriat cu Institutul
Român pentru Drepturile Omului.
Cursuri de formare şi educaţie în domeniul drepturilor omului,
organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
democraţie, pace şi toleranţă.

3 aprilie 2009

6-7 aprilie 2009

Dezbatere cu tema „Spitale de siguranţă pentru situaţii de
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urgenţă”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din
România şi Asociaţia Clubul de la Cheia.
7 aprilie 2009

Simpozion consacrat temei stabilite de către Organizaţia
Mondială a Sănătăţii pentru acest an „A salva vieţi: a asigura
siguranţa spitalelor în situaţii de urgenţă”, organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Comisia
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor şi
Comisia pentru sănătate şi familie ale Camerei Deputaţilor şi
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România.

8 aprilie 2009

Masă rotundă cu tema „Drepturile omului într-o Europă unită”,
consacrată activităţii Agenţiei Europene a Drepturilor Omului,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
democraţie, pace şi toleranţă.

9 aprilie 2009

Dezbatere cu tema „Rolul instituţiilor naţionale de drepturile
omului din spaţiul european”, organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului.

10 aprilie 2009

Curs de drepturile omului pentru ONG-uri consacrat prezentării
noutăţilor din domeniu, organizat de Institutul Român pentru
Drepturile Omului.

12-16 aprilie 2009

Etapa naţională a Olimpiadei de ştiinţe socio-umane, organizată
la Craiova de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi
programe şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj în parteneriat cu
Institutul Român pentru Drepturile Omului.

13-15 aprilie 2009

Activităţi de educaţie în domeniul drepturilor omului în general
şi în mod special ale copilului, organizate de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Casa Corpului
Didactic Galaţi.

23 aprilie 2009

Simpozion cu tema „Dreptul de autor în cadrul drepturilor
economice, sociale şi culturale ale omului”, organizat de
Institutul Român pentru Drepturile Omului, cu concursul
Catedrei UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace
şi toleranţă, Comisiei Naţionale Române pentru UNESCO şi
Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”.

28 aprilie 2009

Activităţi de educaţie pentru drepturile omului consacrate
Anului internaţional al învăţării drepturilor omului şi simpozion
consacrat combaterii discriminării cu participarea cadrelor
didactice şi a elevilor din judeţul Dâmboviţa, organizate de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa.

4 mai 2009

Simpozion cu tema „Contribuţii la studierea şi promovarea
drepturilor omului”, organizat de Institutul Român pentru
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Drepturile Omului şi Comitetul director al IDEF, cu ocazia
împlinirii a 30 de ani de la organizarea primelor Zile juridice
balcanice (desfăşurate la Bucureşti şi Braşov).
5 mai 2009

Simpozion cu tema „Consiliul Europei la 60 de ani de la
semnarea la Londra a Statutului său”, organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România, Asociaţia Română pentru
Libertate Profesională şi Demnitate Umană, Liga Independentă
Română pentru Drepturile Copilului şi Tânărului şi Asociaţia
Română pentru un Mediu Sănătos.

6 mai 2009

Întâlnire de lucru la Penitenciarul Mărgineni, Dâmboviţa.

13-16 mai 2009

Activităţi în cadrul cursului de educaţie pentru drepturile
copilului pentru personalul didactic din învăţământul
preuniversitar organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Casa Corpului Didactic Mureş.

14 mai 2009

Simpozion cu tema „Consiliul Europei – promotor al
democraţiei”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din
România, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la crearea
Consiliului Europei.

15 mai 2009

Masă rotundă cu tema „Mame şi familii: provocări într-o lume
în schimbare”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului cu concursul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor şi Comisiei pentru sănătate şi familie
ale Camerei Deputaţilor, Comisiei pentru cultură, artă şi
mijloace de informare în masă a Senatului precum şi Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi
toleranţă cu ocazia Zilei internaţionale a familiei şi Zilei
familiei române.

15-16 mai 2009

Dezbatere cu tema „Familia română – demnitate - solidaritate”,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asociaţia Clubul de la Cheia.

1 iunie 2009

Dezbatere cu tema „Impactul europenizării asupra
administraţiei publice”, organizat de Institutul Român pentru
Drepturile Omului.

3 iunie 2009

Dezbatere cu tema „Dreptul la un mediu sănătos”, organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România.

3-8 iunie 2009

Colocviu cu tema „Mecanisme internaţionale şi interne de
control în domeniul promovării şi respectării drepturilor
omului”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile
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omului, democraţie, pace şi toleranţă.
4-6 iunie 2009

Curs de educaţie pentru drepturile copilului pentru personalul
didactic din învăţământul preuniversitar din judeţul Mureş,
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Casa Corpului Didactic Mureş şi Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

5 iunie 2009

Dezbatere cu tema „Planeta are nevoie de tine. Alătură-te luptei
pentru combaterea schimbărilor climatice”, organizată cu ocazia
Zilei mondiale a mediului de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Asociaţia Română pentru un Mediu
Sănătos.

10 iunie 2009

Masa rotundă cu tema „Tendinţe şi prognoze privind drepturile
religioase în Uniunea Europeană”, organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului la Piatra Neamţ.

10 iunie 2009

Dezbatere cu tema „Drepturile sociale, parte integrantă a
sistemului drepturilor omului” şi lansarea volumului „Drepturile
sociale. Tratate europene.”, organizate de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia Clubul de
la Cheia.

14-16 iunie 2009

Masa rotundă cu tema „Aspecte ale educaţiei pentru o cultură şi
cetăţenie democratică”, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile
Unite din România şi Asociaţia Clubul de la Cheia.

16 iunie 2009

Simpozion cu tema „Egalitatea de şanse pentru persoanele cu
handicap, instrumente regionale, jurisprudenţă”, organizat de
Institutul Român pentru Drepturile Omului.

25-28 iunie 2009

Ediţia a XV-a a Cursurilor Universităţii Internaţionale a
Drepturilor Omului cu tema „Protecţia şi promovarea
drepturilor omului la 60 de ani de la constituirea Consiliului
Europei şi 10 ani de la adoptarea Cartei Sociale Europene
Revizuite. Educaţia pentru valori.”, 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, Clubul
de la Cheia şi Asociaţia Absolvenţilor Masteratului în Drepturile
Omului „Victor Iancu”.

30 iunie 2009

Masă rotundă cu tema „Independenţa justiţiei”, organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România.

1 iulie 2009

Masă rotundă cu tema „Zece ani de la ratificarea Cartei Sociale
Europene Revizuite. Evoluţia drepturilor economice, sociale şi
culturale în România”, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului.

7 iulie 2009

Dezbatere cu tema ”Stop stigmatizării persoanelor purtătoare a
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virusului HIV”, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului.
10 iulie 2009

Simpozion cu tema „Solidaritatea între generaţii şi drepturile
omului”, organizat cu ocazia Zilei mondiale a populaţiei de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Asociaţia Clubul de la Cheia.

17 iulie 2009

Masă rotundă cu tema “Elaborarea actelor normative
respectarea drepturilor omului în justiţie“, organizată
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM),
ocazia Zilei mondiale a justiţiei.

20-23 iulie 2009

Activităţi de educaţie pentru drepturile omului consacrate
Anului internaţional al învăţării drepturilor omului, organizate
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Casa Corpului Didactic Timiş.

24-25 iulie 2009

Simpozion cu tema “Drepturile economice, sociale şi culturale
în anul 2009- un necesar salt calitativ”, organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM) la Bistriţa.

2-6 august 2009

Campania de informare şi educare în domeniul sănătăţii cu tema
„Investind în sănătate construim un viitor mai sigur”, organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului la Bistriţa.

10-11 august 2009

Seminar cu tema „Gestionarea efectelor şi provocările crizei
financiare mondiale”, organizat de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile
Unite din România.

12 august 2009

Dezbatere cu tema „Drepturile omului şi condiţiile
socio-economice în perioada de criză”, organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului.

19-23 august 2009

Simpozion cu tema „Administraţia publică şi aplicarea în
practică a drepturilor religioase”, organizat de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru
Naţiunile Unite din România la Piatra Neamţ.

24 august 2009

Dezbatere cu tema „Libertatea culturală şi religioasă”,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi
Clubul de la Cheia.

26-27 august 2009

Simpozion cu tema „Curtea Europeană a Drepturilor Omului –
50 de ani de existenţă”, organizat de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile
Unite din România.

4 septembrie 2009

Întâlnire cu reprezentanţi ai MCM (Making Commitments
Matter) şi ai Asociaţiei pentru Naţiunile Unite din România,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului.

şi
de
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9-11 septembrie 2009

Activităţi de educaţie pentru drepturile omului consacrate
Anului internaţional al învăţării drepturilor omului, organizate
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Casa Corpului Didactic Oradea.

11-12 septembrie 2009

Masă rotundă cu tema „Dreptul electoral-drept fundamental
într-o societate democratică”, organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Casa Corpului
Didactic Iaşi.

11-14 septembrie 2009

Susţinerea lucrărilor de masterat în drepturile omului în cadrul
Catedrei UNESCO pentru democraţie, pace şi toleranţă
coordonată de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi
Universitatea de Nord - Baia Mare.

16 septembrie 2009

Masă rotundă cu tema „Accesarea, gestionarea şi finanţarea
proiectelor de cooperare între diferite regiuni europene”,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Clubul de la Cheia.

23-26
2009

septembrie Activităţi de educaţie pentru drepturile omului consacrate
Anului internaţional al învăţării drepturilor omului, organizate
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Casa Corpului Didactic Mureş.

1 octombrie 2009

Seminar cu tema „Spre o societate a tuturor vârstelor”,
organizat cu ocazia Zilei internaţionale a vârstnicilor de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia
Română pentru vârsta a treia.

2 octombrie 2009

Masa rotundă cu tema „Dreptul la sănătate şi calitatea vieţii
persoanelor vârstnice”, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Casa Corpului Didactic
Mureş.

5 octombrie 2009

Dezbatere cu tema „Educaţia pentru drepturile omului şi
formarea continuă a cadrelor didactice”, organizată cu prilejul
Zilei mondiale a educatorilor de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile
Unite din România şi catedra UNESCO pentru drepturile
omului, democraţie, pace şi toleranţă.

5-7 octombrie 2009

Dezbatere cu tema „Profesori de calitate pentru un învăţământ
de calitate”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului la Bistriţa.

7 octombrie 2009

Simpozion cu tema „Dreptul la muncă şi criza economică”,
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
democraţie, pace şi toleranţă şi Clubul de la Cheia cu ocazia
Zilei mondiale a muncii decente.
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10-12 octombrie 2009

Activităţi de educaţie pentru drepturile omului consacrate
Anului internaţional al învăţării drepturilor omului cu
participarea cadrelor didactice şi a elevilor din judeţul Argeş
organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului.

16-17 octombrie 2009

Dezbatere cu tema „Copiii şi familiile se pronunţă împotriva
sărăciei”, organizată cu ocazia Zilei internaţionale de eradicare
a sărăciei de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Judecătoria din Vălenii de Munte şi Asociaţia
Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”.

19-21 octombrie 2009

Masa rotundă cu tema „Promovarea şi protecţia drepturilor
omului prin contencios electoral”, organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului şi Judecătoria din Vălenii de
Munte.

20 octombrie 2009

Concursul cu tema „Sunt copil, am drepturi” organizat de
Şcoala nr.190 „Marcela Peneş” în parteneriat cu Institutul
Român pentru Drepturile Omului cu prilejul împlinirii a
douăzeci de ani de la adoptarea de către Organizaţia Naţiunilor
Unite a Convenţiei privind drepturile copilului.

21-22 octombrie 2009

Simpozionul cu tema „Lupta împotriva discriminării”, organizat
cu ocazia Zilei Naţiunilor Unite de Asociaţia pentru Naţiunile
Unite din România şi Institutul Român pentru Drepturile
Omului.

23 octombrie 2009

Seminarul cu tema „Rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite în
contextul actual”, organizat cu ocazia Zilei Naţiunilor Unite de
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România în parteneriat cu
Institutul Român pentru Drepturile Omului, Catedra UNESCO
pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă şi Clubul
de la Cheia.

24-26 octombrie 2009

Conferinţa cu tema „Drepturile sociale în perioada de criză”,
organizată de Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România,
Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Clubul de la
Cheia.

27-28 octombrie 2009

Dezbatere cu tema „Drepturile omului reflectate în convenţiile
Organizaţiei Naţiunilor Unite”, organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului, Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor
Dan Zlătescu” şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România.

3-4 noiembrie 2009

Masa rotundă cu tema „Implementarea standardelor europene şi
universale privind drepturile omului în legislaţia naţională”,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor Dan
Zlătescu” şi Asociaţia pentru Naţiunilor Unite din România.

3-5 noiembrie 2009

Activităţi de educaţie pentru drepturile omului în general şi în
mod special ale copilului organizate în cadrul Anului
internaţional al învăţării drepturilor omului şi la împlinirea a
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douăzeci de ani de la ratificarea Convenţiei cu privire la
drepturile copilului de Institutul Român pentru Drepturile
Omului.
6-7 noiembrie 2009

Simpozionul cu tema „Aplicarea principiului nediscriminării în
relaţia cetăţean-administraţie civilă/religioasă reflectată în
practica acordării asistenţei religioase în instituţiile publice din
România”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.

8-11 noiembrie 2009

Dezbatere cu tema „Promulgarea şi protejarea drepturilor
economice pe timp de criză”, organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului.

10-11 noiembrie 2009

Dezbatere cu tema „Drepturile copilului în reglementările
internaţionale şi legislaţia naţională” şi lansarea volumului
„Drepturile copilului-drepturile mele”, organizate cu ocazia
celei de-a 20-a aniversări a Convenţiei privind drepturile
copilului de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România,
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi
toleranţă şi Clubul de la Cheia.

13 noiembrie 2009

Simpozionul cu tema „Drepturile omului în contextul crizei
economice”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean Maramureş,
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” şi Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu”.

17-18 noiembrie 2009

Dezbatere cu tema „Toleranţa-un concept în evoluţie”,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului cu
concursul Asociaţiei pentru Naţiunile Unite din România şi
Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”.

20-22 noiembrie 2009

Dezbatere cu tema „Combaterea discriminării”, organizată de
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România în parteneriat cu
Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Clubul de la
Cheia.

2 decembrie 2009

Dezbatere cu tema „Nu marginalizării persoanelor infectate
HIV”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului
cu ocazia Zilei mondiale de luptă contra SIDA.

3 decembrie 2009

Simpozion consacrat temei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
pentru Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi
„Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului:
Responsabilizarea persoanelor cu dizabilităţi şi a comunităţilor
lor din întreaga lume”, organizat de Institutul Român pentru
Drepturile Omului, Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
democraţie, pace şi toleranţă, Asociaţia pentru Naţiunile Unite
din România şi Family Forum.

8 decembrie 2009

Simpozion cu tema „Corupţia o forma specială de violare a
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drepturilor omului”, organizat de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile
Unite din România cu ocazia Zilei internaţionale a
anticorupţiei.
10 decembrie 2009

Masă rotundă cu tema „Alege diversitatea. Pune capăt
discriminării”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din
România (ANUROM) şi Catedra UNESCO pentru drepturile
omului, democraţie, pace şi toleranţă cu ocazia Zilei
internaţionale a drepturilor omului.

11-14 decembrie 2009

Simpozion cu tema „54 de ani de la aderarea României la
Organizaţia Naţiunilor Unite”, organizat de Institutul Român
pentru Drepturile Omului.

14 decembrie 2009

Dezbatere cu tema „Drepturile sociale şi lupta împotriva
sărăciei”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului.

14-17 decembrie 2009

Preliminarii la Conferinţa Internaţională de Educaţie a Adulţilor
cu tema „Drepturile omului şi legislaţia muncii”, organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu
Universitatea „Al.I.Cuza”.

16-17 decembrie 2009

Suită de manifestări consacrate aniversării a 44 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 organizate de Institutul Român
pentru Drepturile Omului şi Casa Corpului Didactic Iaşi.

17 decembrie 2009

Masă rotundă cu tema „Douăzeci de ani de la adoptarea
Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind protecţia
lucrătorilor migranţi şi a membrilor familiilor lor”, organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România.

18 decembrie 2009

Dezbatere cu tema „Minorităţile naţionale şi drepturile omului”
organizată cu ocazia Zilei minorităţilor naţionale din România
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Casa Corpului Didactic Iaşi.

21 decembrie 2009

Dezbatere cu tema „Cetăţenia democratică în Europa celor 27”,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România.
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ANEXA B

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI
27 ianuarie 2009

Conferinţa cu tema „Martori tăcuţi. Magazinele evreieşti din
Dudeşti-Văcăreşti”, organizată de Institutul Italian de Cultură
cu ocazia Zilei memoriei, data doborârii porţilor lagărului de la
Auschwitz.

30 ianuarie 2009

Conferinţa cu tema „Curtea Penală Internaţională: dezvoltări
recente”, susţinută de domnul Rolf Einar Fife, director general
pentru Afaceri Juridice, Ministerul Afacerilor Externe al
Regatului Norvegiei şi coordonator al activităţilor pregătitoare
ale Conferinţei pentru revizuirea Statutului Curţii Penale,
organizată de Ministerul Afacerilor Externe şi Asociaţia de
Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, Secţia de drept
internaţional.

16-17 februarie 2009

Prezentarea raportului Grupului de jurişti eminenţi privind
terorismul, contraterorismul şi drepturile omului cu tema
„Assessing Damege, Urging Action”, organizată de Comisia
Internaţională a Juriştilor la Geneva.

17 februarie 2009

Reuniune cu tema „Ce se întâmplă cu amintirile noastre la 20 de
ani de la schimbare”, organizată de lectorul DAAD Stephanie
Krauch cu sprijinul Şcolii Goethe Kolleg şi al Ambasadei
Germane la Bucureşti.

18 februarie 2009

Masa rotundă cu tema „Romii - o prioritate în politicile publice
la nivel naţional şi european”, organizată de Comisia pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a
Camerei Deputaţilor în colaborare cu Partida Romilor
„Pro-Europa” cu ocazia celebrării Zilei Dezrobirii.

27 februarie 2009

Conferinţa cu tema “Uniunea Europeană – o ordine juridică
democratică?”, susţinută de profesorul Bertrand Mathieu,
Universitatea Panthéon Sorbonne Paris I, organizată de Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative.

27 februarie 2009

Lansarea volumului „Calitatea în justiţie. Perspective asupra
managementului calităţii în justiţie”.

27-28 februarie 2009

Conferinţa internaţională cu tema „Justiţia şi serviciile secrete:
Quis custodes custodiet?”, organizată de Uniunea Naţională a
Judecătorilor din România şi Fundaţia Friedrich Ebert România,
în parteneriat cu Fundaţia Konrad Adenauer şi Magistraţii
Europeni pentru Democraţie şi Libertate.

12 martie 2009

Conferinţa cu tema “Dreptul internaţional şi autonomia
teritorială”, susţinută de reprezentanţii Institutului, organizată
de Ministerul Apărării Naţionale.
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17 martie 2009

Masa rotundă cu tema „Spuneţi Nu Discriminării!”, organizată
de Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale a Parlamentului României cu ocazia Zilei
internaţionale de combatere a rasismului şi lansarea în România
a Campaniei antidiscriminare a Consiliului Europei susţinută de
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Consiliul
Naţional al Audiovizualului, Biroul de informare al Consiliului
Europei la Bucureşti.

19 martie 2009

Dezbatere cu tema „Reforma justiţiei. Adoptarea noilor coduri,
organizată de Fundaţia Friedrich Ebert ş.a.

20 martie 2009

Întâlnire de lucru privind proiectele de lege a celor patru coduri,
organizată de Transparency International România.

21 martie 2009

A doua ediţie a Conferinţei naţionale pentru eliminarea
discriminării rasiale cu tema „Eliminarea Discriminării rasiale”,
organizată de Asociaţia pentru siguranţă comunitară şi antidrog.

23 martie 2009

Reuniunea grupului european al instituţiilor naţionale pentru
drepturile omului, organizată la Geneva în pregătirea celei de a
XXII-a sesiuni a Comitetului internaţional de coordonare (CIC)
al instituţiilor naţionale.

31 martie 2009

A doua ediţie a Conferinţei naţionale pentru prevenirea şi
combaterea spălării banilor cu tema „Prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor”, organizată de Asociaţia pentru siguranţă
comunitară şi antidrog.

3 aprilie 2009

Conferinţa cu tema „Inovaţia instituţională în Uniunea
Europeană”, organizată de Asociaţia de drept internaţional şi
relaţii internaţionale.

9 aprilie 2009

Simpozion cu tema „Spune adevărul puterii”, organizat de
Institutul ASPEN România şi Centrul memorial Robert F.
Kennedy Europa.

10 aprilie 2009

Conferinţa cu tema „Contractele publice în dreptul european concurenţă, transparenţă şi neutralitate”, susţinută de prof.
Pierre Nihoul, Universitatea Catolică din Leuven, organizată de
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.

1 mai 2009

Masa rotundă cu tema „Cât este România de Balcanică?”,
dialog cu profesorul universitar doctor Kopi Kycyku, organizată
de Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.

6 mai 2009

Seminar cu tema „Analiza articolelor Cartei Sociale Europene
Revizuite
neacceptate
în
Legea
de
ratificare
nr.74/1999”organizat de Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale în cooperare cu serviciile de specialitate ale
Consiliului Europei, cu ocazia împlinirii a zece ani de la
ratificarea de către România a Cartei Sociale Europene
Revizuite.
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7 mai 2009

Simpozion aniversar cu tema „10 ani de la vizita Sfântului
Părinte Papa Ioan Paul al II-lea în România”, organizat de
Academia Română, Secţia de filologie şi literatură, Biserica
Catolică în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe.

8 mai 2009

A cincea ediţie a Concursului de referate CEDO adresat
auditorilor de justiţie, organizat de Institutul Naţional al
Magistraturii.

8-9 mai 2009

Conferinţa internaţională cu tema „Politici sociale şi
administraţie publică în context european”, organizată de
Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Administrative.

12 mai 2009

Conferinţa domnului Francisco Aldecoza Luzarraga, decan al
facultăţii de Ştiinţe Politice şi Sociologice, Universitatea
Camplutense din Madrid, organizată de Şcoala Naţională de
Studii Politice şi Administrative (SNSPA).

14 mai 2009

Masa rotundă cu tema „Politica externă de securitate şi de
apărare comună a Uniunii Europene”, organizată de Fundaţia
Europeană Titulescu, Centrul de studii strategice.

15 mai 2009

Seminar cu tema „Sistemul juridic şi organizaţiile
non-guvernamentale”, organizat de Consiliul Superior al
Magistraturii.

21 mai 2009

Prima Conferinţă Jurindex organizată de Societatea de Studii
Juridice, Universitatea Romano-Americană, Transparency
International România, Uniunea Naţională a Judecătorilor din
România şi Centrul de Studii de Drept European.

22 mai 2009

Conferinţa cu tema „Sistemul judiciar european”, susţinută de
prof. univ. dr. Thomas Oppermann, Universitatea Tübingen,
Germania, organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative în ciclul de conferinţe „Dialogurile EPLO la
SNSPA”.

22 mai 2009

A 3-a conferinţă internaţională cu tema „Implicaţiile crizei
economice globale”, organizată de Şcoala Naţională de Studii
Politice şi Administrative.

27 mai 2009

Ceremonia de sărbătorire a Centenarului Consiliului Superior al
Magistraturii şi deschiderea Adunării Generale a Reţelei
Europene a Consiliilor Judiciare, organizate de Consiliul
Superior al Magistraturii.

27-29 mai 2009

Reuniunea Adunării Generale a Reţelelor Europene ale
Consiliilor de Justiţie (RECJ).

22-23 iunie 2009

Conferinţa regională cu tema "Reformele penale: statul de drept
şi eficacitatea judiciară", organizată de Ambasada Franţei.
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24-27 iunie 2009

A doua întâlnire a membrilor Instituţiilor naţionale cu atribuţii
în domeniul drepturilor omului – INDO, reţeaua experţilor în
legislaţia Uniunii Europene pe domeniile migraţie şi azil,
organizată de Centrul pentru egalitate de şanse şi lupta
împotriva rasismului din Bruxelles.

3 iulie 2009

Simpozion naţional cu tema „Relaţiile jurisdicţiilor europene cu
jurisdicţiile naţionale”, organizat cu prilejul Zilei Justiţiei de
Uniunea Juriştilor din România.

5 iulie 2009

Dezbatere cu tema „Calitatea justiţiei în România”, organizată
de Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.

9-10 iulie 2009

Reuniunea suplimentară privind Dimensiunea Umană a
Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa cu tema
„Libertatea de religie sau convingere”.

5 august 2009

Dezbatere cu tema „Dialogul social în Uniunea Europeană”,
organizată cu prilejul împlinirii a zece ani de la ratificarea
Cartei Sociale Europene Revizuite de Family Forum în
parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România.

11 august 2009

Masă rotundă cu tema „15 ani de aplicare efectivă a Convenţiei
Europene a Drepturilor Omului în România”, organizată de
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România.

18-19 august 2009

Masă rotundă cu tema „Libertatea conştiinţei, religiei şi
bisericii”, organizată de Family Forum.

28 august 2009

A douăsprezecea sesiune a Consiliului pentru Drepturile
Omului, organizată la Palatul Naţiunilor.

1-4 septembrie 2009

Întâlnirea anuală a experţilor în domeniul libertăţii religioase
organizată de International Religious Liberty Association.

22 septembrie 2009

A doua întâlnire a reprezentanţilor puterii judecătoreşti,
legislative şi executive cu tema „Pactul pentru justiţie”,
organizată de Alianţa pentru statul de drept.

23-27 septembrie 2009 Conferinţa cu tema „Politicile familiale o investiţie pentru
viitor”, organizată de Uniunea Naţională a Asociaţiilor
Familiale, Regiunea Europeană a Organizaţiei Mondiale a
Familiei ş.a.
1 octombrie 2009

Ceremonia deschiderii anului universitar 2009-2010 din cadrul
Institutului Naţional al Magistraturii.

2-7 octombrie 2009

Conferinţa cu tema „Războiul cuvintelor-terorismul,
mass-media şi legea” organizată de Institutul Internaţional de
Presă şi Centrul pentru Studii Internaţionale.

6 octombrie 2009

Conferinţa cu tema „Security challenges in wider Europe”, cu
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participarea d-lui Marc Perrin de Brichambaut, secretar general
al OSCE, organizată de Asociaţia de Drept Internaţional şi
Relaţii Internaţionale.
19 octombrie 2009

Întâlnire pentru prezentarea competiţiei anuale pentru „The
Fulbright Senior postdoctoral grants” pentru cadrele didactice şi
cercetători care au obţinut titlul de doctor, organizată de Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative.

22 octombrie 2009

Ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al
Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative d-lui
Gerard Timsit, profesor emerit la Universitatea Paris I,
Panthéon-Sorbonne, organizată de Şcoala Naţională de Studii
Politice şi Administrative.

25-27 octombrie 2009

Conferinţa internaţională de consultări cu privire la cadrul
naţional de implementare şi monitorizare a Convenţiei cu
privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

3-4 noiembrie 2009

Conferinţa cu tema „Politici publice în justiţie. Locul şi rolul
justiţiei în statul de drept”, organizată de Institutul Naţional al
Magistraturii.

4 noiembrie 2009

Deschiderea oficială a proiectului de înfrăţire instituţională cu
tema „Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din
România”, organizată de Consiliul Superior al Magistraturii în
parteneriat cu Fundaţia germană pentru cooperare juridică
internaţională.

4 noiembrie 2009

Seminar cu tema „Importanţa unificării jurisprudenţei şi
practicii judiciare pentru statul de drept. Căile şi metodele
aplicate în scopul atingerii acestor obiective în Franţa,
Germania şi Olanda”, organizat de Consiliul Superior al
Magistraturii în parteneriat cu Republica Federală Germania
prin Fundaţia germană pentru cooperare juridică internaţională.

5-8 noiembrie 2009

Reuniunea suplimentară privind Dimensiunea Umană a
Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa cu tema
„Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi cu accent special
privind violenţa împotriva femeii”.

6 noiembrie 2009

A treia ediţie a conferinţei internaţionale cu tema „R & D
Perspectives. Promoting Innovation through Education, Culture
and Communication”, organizată de Şcoala Naţională de Studii
Politice şi Administrative.

6 noiembrie 2009

Dezbateri privind recomandările formulate de către experţii
proiectului PHARE 2006 cu tema „Continuarea asistenţei
acordate Institutului Naţional al Magistraturii”, vizând
îmbunătăţirea politicilor de formare profesională a Institutului
Naţional al Magistraturii, organizat de INM în colaborare cu
Consiliul Europei şi Consiliul Superior al Magistraturii.
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14 noiembrie 2009

Conferinţa naţională a Uniunii Naţionale a Femeilor din
România, organizată la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie
Gusti”.

17 noiembrie 2009

Dezbatere cu tema „Politici anticorupţie în sistemul de justiţie”,
organizat de Fundaţia Konrad Adenauer în cadrul Programului
Statul de Drept Europa de sud-est.

17 noiembrie 2009

Lansarea cărţii „Corupţia şi anticorupţia în sistemul judiciar”,
organizată de Fundaţia Konrad Adenauer în cadrul Programului
Statul de Drept Europa de sud-est.

19 noiembrie 2009

Lansarea volumului „Trădarea criticii” a domnului Nicolae
Breban.

19-21 noiembrie 2009

Dezbatere cu tema „Resursele naţionale şi economia mediului”,
organizată de Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi
Clubul de la Cheia în colaborare cu Muzeul „Flori de Mină”.

24 noiembrie 2009

Sesiunea de prezentare a rezultatelor proiectului PHARE cu
tema „Întărirea capacităţii Consiliului Superior al Magistraturii
de a-şi îndeplinii atribuţiile” şi lansarea broşurii „Formarea
continuă a judecătorilor şi procurorilor”, organizate de Consiliul
Europei în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii.

25 noiembrie 2009

Cea de a III-a ediţie a seminarului cu tema „Egalitatea de şanse
între femei şi bărbaţi în contextul crizei mondiale”, organizat de
Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a
Municipiului Bucureşti în parteneriat cu Universitatea Creştină
„Dimitrie Cantemir”.

24-25 noiembrie 2009

Activităţi ştiinţifice consacrate aniversării împlinirii a 150 de
ani de la înfiinţarea Facultăţii de Drept din Bucureşti.
Inaugurarea campaniei celor 16 zile împotriva violenţei asupra
femeii cu logoul „Fii responsabil! Acţionează! Cere!Împreună
putem opri violenţa asupra femeii!”, organizată de Filiala Baia
Mare a Asociaţiei Femeilor Împotriva Violenţei – Artemis,
Serviciul Public de Asistenţă Socială Baia Mare, Femina XXI,
Asociaţia YMCA Baia Mare, Primăria Municipiului Baia Mare,
Consiliul Local al Tinerilor, Liga Studenţilor „Pintea Viteazul”,
Societatea Naţională de Cruce Roşie Filiala Maramureş,
COJES, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, Centrul
de Afaceri Millennium III.

25 noiembrie 2009

25 noiembrie

Întâlnirea cu responsabilul pentru justiţie
Reprezentanţei Comisiei Europene din România.

din

cadrul

27 noiembrie 2009

Masă rotundă cu tema „Evoluţia ideii de drept în România.
Contribuţiile unor jurişti importanţi în vremuri dificile”,
organizată de Asociaţia română de politică externă şi Asociaţia
de drept internaţional şi relaţii internaţionale.

30 noiembrie 2009

Conferinţa cu tema „Libertatea de exprimare a magistraţilor.
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Limite şi vulnerabilităţi”, organizată de Revista Forumul
Judecătorilor în parteneriat cu Societatea de Studii Juridice,
Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române şi Editura
Universitară.
3-7 decembrie 2009

A VI-a conferinţă la nivel înalt a Organizaţiei Mondiale a
Familiei cu tema „Familiile în echilibru – Realizarea egalităţii
genurilor şi creşterea rolului femeilor”, organizată sub înaltul
patronaj al Primului Ministru al Turciei în colaborare cu
Ministerul turc responsabil cu familia, femeile, copii şi
persoanele cu handicap şi cu participarea Naţiunilor Unite prin
biroul ECOSOC de sprijin şi organizare, Direcţia pentru
organizaţii neguvernamentale.

4 decembrie 2009

Lansarea volumului „Mintea cea socotitoare-eseuri”, organizată
de Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale la
Casa Titulescu.

6-8 decembrie 2009

Cel de al XXXII-lea Congres al Institutului internaţional de
drept de expresie şi inspiraţie franceză (I.D.E.F.).

9-13 decembrie 2009

Conferinţa internaţională cu tema „Asistenţa medicală şi
comerţul”, organizată de Institutul Erasmus de Drept Medical.

10-11 decembrie 2009

Ateliere de lucru privind prezentarea şi discutarea cercetării cu
tema
„Studiul
asupra
Sistemului
Naţional
de
Integritate”-cercetare calitativă a principalelor instituţii şi
sectoare din România din perspectiva integrităţii, organizată de
Transparency International România.
Conferinţa cu tema „Le Traité de Lisabonne: démocratie et
efficacité”, organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative în parteneriat cu Organizaţia de Drept Public
European şi facultatea de Administraţie Publică.

11 decembrie 2009

11 decembrie 2009

Masa rotundă cu tema „România în anii 1989-2009. Aspecte
economice şi sociale. O evaluare în context european”,
organizată de Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de
Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.

17-20 decembrie 2009

Întâlnire de lucru cu tema „Reţeaua de comunicaţii a instituţiilor
naţionale europene” desfăşurată în cadrul Comisiei Consultative
a Drepturilor Omului.
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