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Înfiinţat  prin  lege  – Legea  nr. 9/1991 –  ca
organism independent, cu personalitate juridică,
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului
(IRDO)  este  prima  instituţie  naţională  pentru
drepturile omului creată în România după 1989
şi  singura  instituţie  naţională  din  ţara  noastră
care a fost recunoscută ca având această calitate,
de către Comitetul de Coordonare a Instituţiilor
Naţionale pentru Drepturile Omului din sistemul
ONU1.. IRDO  corespunde  Principiilor  de  la
Paris formulate în 1991 la Conferinţa consacrată
instituţiilor  naţionale  de  drepturile  omului,
principii devenite document oficial al Adunării
Generale ONU în 1993, şi care au în vedere: un
mandat  „cât  mai  larg posibil”,  care  să  aibă  la
bază  standardele  universale  ale  drepturilor
omului şi care să includă dubla responsabilitate
de a promova şi de a proteja drepturile omului,
totodată  acoperind  toate  drepturile;
independenţă  faţă  de  guvern;  independenţă
garantată prin Constituţie sau prin lege; putere
adecvată de investigare; pluralism, inclusiv prin
structura personalului şi/sau cooperare efectivă
şi  resurse  umane  şi  financiare  adecvate2.  De
altfel, Institutul corespunde cerinţelor formulate
şi  de  Consiliul  Europei  prin  Recomandarea
Comitetului  de  Miniştri  privind  înfiinţarea  de
instituţii  naţionale  independente  pentru
promovarea drepturilor omului.

La împlinirea  a 20 de ani  de la  Conferinţa
Mondială  a  Drepturilor  Omului  de  la  Viena,
eveniment  la  care  Institutul  a  contribuit  prin
organizarea  la  Bucureşti  a  Colocviul
internaţional  cu  tema  „Reforma  instituţiilor
internaţionale  pentru  protecţia  drepturilor
omului”3, eveniment considerat de Centrul ONU
de la  Geneva ca reuniune-satelit  a  Conferinţei
Mondiale  a  Drepturilor  Omului,  şi  de  la
adoptarea în cadrul Conferinţei a Declaraţiei şi a

1 Precizăm că Institutul Român pentru Drepturile Omului
face parte din Reţeaua Europeană de Instituţii Naţionale
de Drepturile Omului.
2 A se vedea Irina Moroianu Zlătescu,  20 de ani de la
adoptarea Principiilor de la Paris, în revista „Drepturile
Omului”, nr. 3/2013, p. 92. 
3 Prilej cu care a fost adoptată „Declaraţia de la 
Bucureşti”, devenită ulterior document oficial al Adunării 
Generale a ONU (A/conf. 157/PC/42/Add. 8/27.04.1993).

Programului  de acţiune,  document de referinţă
în  lupta  pentru  promovarea  şi  respectarea
drepturilor  şi  libertăţilor  fundamentale  ale
omului, precum şi a 20 de ani de la adoptarea de
către  Adunarea  Generală  a  ONU  a  rezoluţiei
privind Principiile de la Paris, Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului  îşi  desfăşoară
activitatea  în  scopul  îndeplinirii  atribuţiilor
conferite  de  lege  ca  instituţie  naţională
independentă  din domeniul  drepturilor  omului,
acţionând  ca  o  interfaţă,  ca  o  solidă  punte  de
legătură  între  instituţiile  statului  şi  societatea
civilă.  Ancorându-şi  preocupările  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 aceste drepturi şi
de garantarea respectării lor.

În  aceste  condiţii,  Institutul  a  pus  în
activitatea sa un accent deosebit pe organizarea
unor programe şi parteneriate care să răspundă
mai bine cerinţelor internaţionale şi naţionale de
promovare  a  drepturilor  şi  libertăţilor
fundamentale  ale  omului,  de  formare  a
categoriilor  de  persoane care  au  răspunderi  în
domeniul protecţiei acestora.

Experienţa acumulată de-a lungul timpului şi
colaborarea  cu  organismele  guvernamentale  şi
neguvernamentale  cu  preocupări  în  domeniul
drepturilor omului a fost deosebit de importantă
pentru Institut, în scopul îndeplinirii atribuţiilor
conferite de legea de organizare. Pornind de la
importanţa  deosebită  a  cunoaşterii  drepturilor
omului, şi în anul 2013 Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  a  desfăşurat  activităţi  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 documentele internaţionale la
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care România este parte. În acest sens, în anul
2013,  Institutul  a  organizat  numeroase
manifestări  ştiinţifice,  conferinţe,  simpozioane
sau  seminarii  ori  mese  rotunde,  dezbateri,
cursuri  de  formare,  concursuri,  schimburi  de
experienţă  etc.  În  cadrul  Institutului  s-au
efectuat  cercetări,  au fost  publicate  şi  difuzate
lucrări în domeniu, rapoarte vizând o mai bună
cunoaştere  a  standardelor  internaţionale,  a
instrumentelor  şi  mecanismelor  de protecţie  şi
promovare a drepturilor omului adoptate pe plan
internaţional  universal  şi  regional  la  care
România este parte sau a aderat,  urmărindu-se
facilitarea aplicării lor rapide şi corecte pe plan
naţional,  în  conformitate  şi  cu prevederile  art.
20 din  Constituţie.  În  conceperea  programului
de activitate pe anul 2013 al Institutului Român
pentru  Drepturile  Omului,  au  fost  avute  în
continuare  în  vedere  Principiile  de  la  Paris
privind  funcţionarea  instituţiilor  naţionale  de
promovare  şi  protecţie  a  drepturilor  omului,
Declaraţia de la Durban, Programul de acţiune
al Conferinţei Mondiale a Drepturilor Omului -
Viena, Planul de acţiune al Comitetului Director
pentru  Drepturile  Omului  al  Consiliului
Europei,  Rezoluţia  59/113  privind  Programul
mondial al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU)
de  educaţie  în  domeniul  drepturilor  omului
pentru  perioada  2005-2014  şi  a  doua  fază  a
Planului  de  acţiune  a  acestui  Program,
Obiectivele  ONU  pentru  noul  mileniu,
Obiectivele  ONU  pentru  2015,  Rezoluţia  nr.
21/14  privind  „Programul  mondial  pentru
educaţie  în  domeniul  drepturilor  omului”  a
Consiliului  ONU  pentru  Drepturile  Omului,
Recomandările  R  (79)  16  şi  (97)  14  şi
Rezoluţia (97) 11 ale Comitetului de Miniştri al
Consiliului  Europei,  Programul  multianual  al
Agenţiei  Drepturilor  Fundamentale  a  Uniunii
Europene 2013 – 2017, precum şi principalele
obiective  stabilite  de  Comisia  Europeană a  fi
atinse până în anul 2020 prin Strategia „Europa
2020”,  care  au  devenit  obiective  naţionale
pentru  fiecare  ţară  membră  a  UE  (ocuparea
locurilor  de  muncă,  cercetare  şi  dezvoltare/
inovaţie,  schimbările  climatice/  energie,
educaţie,  şi  sărăcie/excludere  socială),
Strategia europeană pentru egalitate între femei
şi  bărbaţi  (2010-2015),  Strategia  europeană
pentru  drepturile  persoanelor  cu  dizabilităţi

(2010-2020).
În  anul  2012  Institutul  Român  pentru

Drepturile Omului a fost desemnat ca organism
independent  de  promovare,  protecţie  şi
monitorizare  a  implementării  Convenţiei  ONU
pentru  Drepturile  Persoanelor  cu  Dizabilităţi
(art.  33  alin.  2)  în  România.  În  acest  sens,
Institutul  şi-a  intensificat  eforturile  şi  în  anul
2013  pentru  a  continua  activitatea  de
monitorizare cu obiectivitatea cu care a acţionat
până  în  prezent,  fiind  acordată  o  importanţă
deosebită  promovării  şi  protecţiei  drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi.

În  îndeplinirea  atribuţiilor  stabilite  de  lege,
de  promovare  şi  diseminare  a  reglementărilor
privind drepturilor omului, Institutul a încheiat
noi parteneriate cu o paletă largă de instituţii şi
organisme  guvernamentale,  organizaţii
neguvernamentale,  atât  la  nivel  intern,  cât  şi
internaţional. Sintetizând activităţile desfăşurate
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
anul  2013,  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  ale  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite,
Organizaţiei  pentru  Cooperare  şi  Securitate  în
Europa  (OSCE),  Consiliului  Europei  şi  ale
Uniunii Europene;

• 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 publicistice;
• Traducerea  şi  publicarea  reglementărilor

internaţionale, universale şi regionale şi a celor
naţionale  cu  valoare  semnificativă,  a
documentelor, a studiilor şi cercetărilor recente
în domeniul drepturilor omului;

• Acordarea de consultanţă;
• Perfecţionarea  activităţii  centrului  de

documentare al IRDO.
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I. CERCETĂRI CONSACRATE
PROMOVĂRII ŞI RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI

ÎN ROMÂNIA ŞI PE PLAN INTERNAŢIONAL

Cercetarea  diferitelor  aspecte  legate  de
promovarea  şi  respectarea  drepturilor  omului
reprezintă unul dintre principalele elemente ale
activităţii  desfăşurate  de  Institutul  Român
pentru Drepturile Omului. În abordarea acestei
activităţi, prevăzută de lege, Institutul a avut în
vedere  „Principiile  de  la  Paris”4 privind
funcţionarea instituţiilor  naţionale  pentru
promovarea  şi  protecţia  drepturilor  omului,
Programul de acţiune al Conferinţei Mondiale a
Drepturilor  Omului  de  la  Viena  (1993),
Obiectivele  ONU  pentru  noul  mileniu,
Obiectivele ONU pentru 2015, Declaraţia de la
Durban (2001), Planul de acţiune al Comitetului
director pentru Drepturile Omului al Consiliului
Europei,  Rezoluţia  59/113  a  ONU,  Programul
anual  al  Agenţiei  Drepturilor  Fundamentale  a
Uniunii  Europene,  Strategia  „Europa  2020”  a
Comisiei  Europene  şi,  de  asemenea,
Recomandările R (79) 16 şi (97) 14 şi Rezoluţia
(97)  11  ale  Comitetului  de  Miniştri  al
Consiliului Europei,  ceea ce evidenţiază faptul
că  cercetarea  drepturilor  omului  şi  învăţarea
drepturilor omului constituie mijloace adecvate
pentru  respectarea  demnităţii  umane  şi  pentru
asigurarea unui respect sporit pentru drepturile
omului, printr-o mai bună cunoaştere a acestora.

Conştient  de  misiunea  sa  de  a  contribui  la
edificarea  în  ţara  noastră  a  unei  culturi  a
drepturilor omului, Institutul a efectuat cercetări
în care au fost prezentate atât aspecte generale
ale  istoriei  şi  evoluţiei  drepturilor  omului  pe
plan internaţional şi intern, filozofia drepturilor
omului, ştiinţa drepturilor omului, codificarea în
domeniul  drepturilor  omului,  cât  şi  domenii
specializate  legate  de  diferitele  generaţii  de
drepturi  ale  omului.  Astfel,  au  făcut  obiectul
activităţii  de  cercetare  atât  drepturile  din
generaţia  I:  drepturile  civile  şi  politice,  cât  şi
cele din generaţia a doua : drepturile economice,
sociale  şi  culturale.  De  asemenea,  au  fost
abordate şi teme aparţinând generaţiei a treia de

4 Principiile  fundamentale  stabilite  la  prima  întâlnire
internaţională a Instituţiilor Naţionale pentru Promovarea
şi Protejarea Drepturilor Omului, ce a avut loc la Paris în
7-9  octombrie  1991,  cunoscute  drept  „Principiile  de  la
Paris”.  Adoptate  de  Adunarea  Generală  a  ONU  prin
Rezoluţia 48/134 la 20 decembrie 1993.

drepturi ale omului, cum ar fi: dreptul la pace,
dreptul  la  dezvoltare  durabilă,  dreptul  la  un
mediu  sănătos.  Totodată,  au  fost  întreprinse
cercetări  privind  dreptul  la  fericire  ca  drept
fundamental  al  omului  (potrivit  Rezoluţiei
Adunării  Generale  ONU nr.  65/309/2011)  sau
mediul de afaceri şi drepturile omului (potrivit
cadrului de protecţie, respectare şi remediere al
ONU referitor la mediul de afaceri şi drepturile
omului, precum şi documentul de implementare
din 2008 – DOC A/HRC/8/5), cercetări  anuale
privind  drepturile  omului  la  nivelul  UE  şi  în
legislaţia  României,  studiul  comparat  al
evidenţierii  drepturilor  omului  în  rapoartele
anuale  ale  Agenţiei  pentru  Drepturi
Fundamentale a Uniunii Europene.

Experienţa  acumulată  şi  perfecţionarea
profesională a cercetătorilor proprii, precum şi a
colaboratorilor  onorifici,  cercetători,
personalităţi  ale  vieţii  ştiinţifice  sau  tineri
cercetători  au  permis  abordarea  problematicii
recente  din  domeniu,  prin  lucrări  de  mare
amploare,  cu  desfăşurarea  extinsă  pe  durata  a
mai  mult  de  un  an  şi  realizate  de  echipe  de
cercetători  din  institut  care  au  acţionat  în
parteneriat  cu  cercetători  asociaţi  onorifici
tocmai  pentru  aprofundarea  studiului  în
condiţiile unei teme vaste, importante. În acelaşi
timp,  au  fost  realizate  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  publicaţia  lunară  Info  IRDO,  în
volume,  fie  în  rapoarte  prezentate  în  cadrul
manifestărilor ştiinţifice organizate de Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului  şi/sau  de
diverse organisme naţionale şi internaţionale cu
care Institutul colaborează. În această categorie
intră marea majoritate a studiilor şi cercetărilor
efectuate  în  cadrul  sau  cu  participarea
Institutului Român pentru Drepturile Omului. 

Cercetările realizate în anul 2013 au avut la
bază  legislaţia  naţională  din  domeniul
drepturilor omului şi documentele internaţionale
şi  regionale  devenite  parte  din  dreptul  intern
prin  ratificarea  acestora  de  către  România.  În
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acest sens, din documentele la care fac referire
studiile  şi  rapoartele  Institutului  menţionăm:
Carta ONU; Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului (România a semnat-o în 1955, când a
devenit stat  membru al Organizaţiei  Naţiunilor
Unite);  Pactul  internaţional  cu  privire  la
drepturile civile şi politice (ratificat de România
în  1974);  Pactul  internaţional  cu  privire  la
drepturile  economice,  sociale  şi  culturale
(ratificat  de  România  în  1974);  Protocolul
facultativ  la  Pactul  internaţional  cu  privire  la
drepturile civile şi politice (ratificat de România
în  1993);  Convenţia  internaţională  privind
eliminarea  tuturor  formelor  de  discriminare
rasială  (ratificată  de  România  în  1970);
Convenţia împotriva torturii  şi a altor  pedepse
ori  tratamente  cu  cruzime,  inumane  sau
degradante  (ratificată  de  România  în  1990);
Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de
discriminare  faţă  de  femei  (ratificată  de
România  în  1981);  Convenţia  cu  privire  la
drepturile  copilului  (ratificată  de  România  în
1990); Convenţia privind drepturile persoanelor
cu dizabilităţi  (ratificată de România în 2011);
Convenţia  europeană  a  drepturilor  omului
(ratificată  de România  în  1994);  Carta  socială
revizuită  (ratificată  de  România  în  1999);
Convenţia  europeană  privind  lupta  împotriva
traficului de fiinţe umane (ratificată de România
în  2006);  Convenţia  europeană  pentru
prevenirea  torturii  şi  a  pedepselor  sau
tratamentelor inumane sau degradante (ratificată
de România  în  1994); Convenţia  cadru pentru
protecţia  minorităţilor  naţionale(ratificată  de
România în 1995), precum şi altele.

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) cercetări privind protecţia şi promovarea
drepturilor omului;

d) cercetări  referitoare  la  drepturi  şi
libertăţi  fundamentale ale omului, din cele trei
generaţii: drepturile civile şi politice; drepturile
economice, sociale şi culturale; dreptul la pace,
dezvoltare durabilă şi la un mediu sănătos.

O  prezentare  exemplificativă  a  fiecărei
categorii de cercetări, demonstrează diversitatea

temelor abordate.

a)  Cercetări  care  au  abordat  o  tematică
generală:

- Promovarea culturii drepturilor omului;
- Continuitate  şi  discontinuitate  în

reglementarea  instituţiilor  fundamentale  de
drept civil şi de drept penal;

- Relaţia dintre dreptul la buna guvernare şi
buna administrare;

- Aspecte  privind  instituţia
Ombudsmanului pentru minorităţi;

- Medierea  în  raporturile  juridice
administrative;

- Corupţia  -  fenomen  care  afectează
drepturile omului;

- Exercitarea drepturilor omului şi limitele
acesteia;

- Educaţia privind cetăţenia europeană;
- Contribuţia  instituţiilor  Uniunii

Europene  la  promovarea  şi  protejarea
drepturilor omului;

- Libera circulaţie a cetăţenilor în spaţiul
european.

b) Cercetări  consacrate  instrumentelor  şi
mecanismelor privind protecţia şi promovarea
drepturilor omului şi evoluţia acestora în timp:

-  Formarea  şi  executarea  obligaţiilor
civile în temeiul noului Cod civil;

-  Drepturile  femeii  şi  rolul  Convenţiei
Consiliului  Europei  privind  prevenirea  şi
combaterea  violenţei  împotriva  femeilor  şi  a
violenţei domestice;

- Reglementări  privind  statutul
persoanelor care solicită protecţie internaţională
în România;

- Aspecte  din  jurisprudenţa  Curţii
Europene a Drepturilor  Omului privind liberul
acces la justiţie;

- Aspecte  privind  reglementarea
drepturilor copilului în România.

c) Cercetări privind protecţia şi promovarea
drepturilor omului:

- Promovarea  şi  protecţia  drepturilor
fundamentale în Uniunea Europeană;

- Prevederi  constituţionale  privind
protecţia socială a cetăţenilor;

-  Rolul jurisprudenţei în aplicarea unitară
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a legii;
- Egalitatea  de  şanse,  integrarea  şi

incluziunea socială a persoanelor cu handicap;
- Executarea hotărârilor Curţii Europene a

Drepturilor Omului;
- Aspecte ale evoluţiei drepturilor omului şi

funcţiei publice în România;
- Securitatea - concept multidimensional;
- Rolul  Parlamentului  European  şi

promovarea cetăţeniei europene;
- Politici ce vizează drepturile şi libertăţile

persoanelor cu dizabilităţi.

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:

- Controlul  judiciar  asupra  administraţiei
publice. Contenciosul administrativ;

- Rolul  Ministerului  Public  în  aplicarea
principiului nediscriminării;

- Securitatea socială şi integrarea socială;
- Demnitatea umană şi excluderea socială;
- Reperele  democratice  ale

referendumului;
- Drepturi şi obligaţii pentru solicitanţii de

azil  şi  beneficiarii  unei  forme  de  protecţie  în
România;

- Consideraţii  privind  complexitatea  şi
importanţa libertăţii de exprimare în România;

-  Răspunderea  pentru  prejudiciu  produs
mediului;

-  Necesitatea  reorientării  educaţiei  ca
promotor al dezvoltării durabile;

- Dreptul la dezvoltare durabilă;
-  Responsabilitatea  juridică  în  dreptul  la

mediu.

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 ONU 59/113 din
10  decembrie  2004,  prin  care  s-a  lansat
Programul mondial de educaţie în domeniul
drepturilor  omului pentru  perioada
2005–2015, Institutul Român pentru Drepturile
Omului a acţionat în concordanţă cu prevederile
conţinute în această rezoluţie şi a acordat şi în
cursul  anului  2013  o  atenţie  deosebită
intensificării  şi  diversificării  acţiunilor
concepute pentru dezvoltarea educaţiei.  Scopul
urmărit  a  fost  cel  al  formării  atitudinilor,
aptitudinilor  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.
Pentru  adaptarea  permanentă  a  activităţilor

IRDO, s-a  stabilit  ca,  printre  altele,  planul  de
acţiuni să cuprindă şi să aibă în vedere şi:

 promovarea  educaţiei  în  domeniul
drepturilor omului;

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

 formarea  cadrelor  didactice  din  sistemul
universitar  şi  preuniversitar  în  domeniul
drepturilor omului;

 formarea adulţilor şi tinerilor în domeniul
drepturilor omului şi al drepturilor copilului;

 formarea  de  formatori  în  domeniul
drepturilor omului;

 formarea unor categorii profesionale, care
sunt  direct  implicate  şi  au  responsabilităţi  în
promovarea  şi  apărarea  drepturilor  omului  şi
drepturilor copilului;

 de a consolida parteneriatul şi cooperarea
cu  instituţiile  care  fac  parte  din  sistemul  de
învăţământ  românesc,  precum  şi  cu  alte
instituţii,  (si/sau)  organizaţii  neguvernamentale
din diverse domenii;

 monitorizarea  şi  sprijinirea  programelor
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de  educaţie  existente  în  domeniul  drepturilor
omului,  pentru  a  pune  în  evidenţă  bunele
practici,  stimulând  măsurile  care  privesc
continuarea, perfecţionarea şi dezvoltarea lor.

Crearea şi organizarea activităţilor consacrate
formării  de formatori  şi educatori  în domeniul
drepturilor omului au avut la bază feedback-ul
primit  din  partea  reprezentanţilor  Caselor
Corpului  Didactic,  a  cadrelor  didactice  din
diferite şcoli şi licee.

Grupurile  ţintă  care  au  beneficiat  de
activităţile desfăşurate de către Sectorul formare
din  cadrul  IRDO  au  vizat  persoane  din
domeniile  învăţământului,  cercetării,
administraţiei  publice,  administrării  justiţiei,
sănătăţii,  precum şi  persoane  din  categorii  cu
probleme  specifice:  femei,  copii,  pensionari,
persoane  aparţinând  minorităţilor  etnice,
lingvistice,  religioase,  sexuale,  persoane  cu
dizabilităţi etc.

Activităţile  de  formare  ale  IRDO  s-au
proiectat  şi  desfăşurat  la  iniţiativa  IRDO,  în
colaborare  cu  parteneri  ai  Institutului,  la
solicitarea  autorităţilor  centrale  şi  locale  sau a
unor grupuri socio-profesionale. Ele au îmbrăcat
diferite forme:
 - cursuri de formare de lungă durată, acreditate
de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN);
 -  cursuri  de formare  de scurtă  durată,  de tip
„contact”;
 -  activităţi  de  sensibilizare  a  unor  grupuri
sociale  privind  necesitatea  cunoaşterii  şi
respectării  drepturilor  omului  sau  a  unor
categorii de persoane;
 -  simpozioane,  conferinţe,  seminarii,  mese
rotunde, dezbateri etc.;
 - activităţi de diseminare;
 - prezentări ale unor volume, reviste ştiinţifice,
lucrări ştiinţifice, de informare, de popularizare
publicate sub egida Institutului.

Activităţi importante au fost realizate în anul
2013  împreună  cu  parteneri  din  rândul
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.

Dintre activităţile de educaţie şi de formare
desfăşurate,  menţionăm  în  primul  rând
manifestările ştiinţifice cu continuitate care fac
parte din programele de lungă durată ale IRDO
şi care s-au bucurat şi se bucură de un larg ecou

naţional, dar şi internaţional:
 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, singurele din ţară
de  acest  gen  (o  nouă  serie  de  masteranzi  a
absolvit în anul 2013);

 dezbateri,  cursuri  de  formare,  mese
rotunde,  seminarii,  conferinţe,  lansări  de  carte
ş.a., organizate în colaborare cu alte instituţii şi
organizaţii neguvernamentale (a se vedea anexa
A);

 a  XIX-a  ediţie  a  cursurilor  Universităţii
Internaţionale a Drepturilor Omului, organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă,
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi
Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan Zlătescu”.  În
cadrul  temei  alese pentru acest  an „Drepturile
Omului – Realităţi, Perspective”, a fost subliniat
în  contextul  împlinirii  a  20  de  ani  de  la
Conferinţa Mondială de la Viena, 20 de ani de la
aderarea României la Consiliul Europei, 10 ani
de la revizuirea Constituţiei  României şi 6 ani
de la adoptarea Cartei Drepturi Fundamentale a
Uniunii  Europene  importanţa  promovării  şi
protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale  omului,  punându-se  accent  pe  evoluţiile
recente  în  domeniul  reglementărilor,
mecanismelor  şi  instituţiilor  de  drepturile
omului.  S-a  evidenţiat  implicarea  activă  a
României  în  efortul  comun  al  statelor  pentru
crearea Consiliului Drepturilor Omului, precum
şi  în  procesul  de  revizuire  a  funcţionării
acestuia, necesar promovării drepturilor omului
într-un mod cât mai eficient posibil.  Cu prilejul
acestor dezbateri s-a analizat importanţa acestui
moment  pentru  domeniul  protecţiei  şi  al
promovării drepturilor omului, atât prin prisma
progreselor realizate în ultimii 20 ani, cum ar fi,
de  exemplu,  cele  privind  drepturile  femeilor,
copiilor,  ale  persoanelor  cu  dizabilităţi,  cât  şi
prin dezvoltarea unui cadru legal care să permită
sancţionarea  abuzurilor  şi  a  încălcărilor
drepturilor  omului,  rolul  educaţiei  în
promovarea  şi  protecţia  drepturilor  omului,
cultivarea  respectului  pentru  valorile  comune,
rolul  educaţiei  ca  mijloc  de  prevenire  a
intoleranţei, importanţa dreptului la informare în
domeniul  sănătăţii,  precum  şi  demersurile
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educaţionale  ce  trebuie  întreprinse  pentru  a
creşte forţa actului educativ pentru demnitate.

 a  XX-a  ediţie  a  concursurilor  naţionale
ale  elevilor  „Olimpiada  de  educaţie  şi  cultură
civică” şi, respectiv, „Democraţie şi toleranţă”;

 dezbateri,  simpozioane,  colocvii
consacrate  promovării  drepturilor  omului  în
diferite domenii (vezi Anexa A) etc.

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
Naţionale,  care  se  concretizează  prin
desfăşurarea  unor  activităţi  devenite
tradiţionale:  concursurile  şcolare  naţionale
„Olimpiada de educaţie civică şi cultură civică”
şi „Democraţie şi toleranţă”, 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,  Concursul  de  creativitate
didactică  în  domeniul  materialelor  auxiliare
destinate  educaţiei  pentru  drepturile  omulu,
democraţie şi o cultură a păcii în învăţământul
preuniversitar.

2. Concursurile şcolare naţionale 
Ca  urmare  a  unei  iniţiative  a  Institutului

Român  pentru  Drepturile  Omului,  Ministerul
Educaţiei  Naţionale a inclus, începând cu anul
1994,  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  Naţionale,
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 a capacităţii de toleranţă.

a)  Olimpiada  naţională de  ştiinţe

socio-umane
Conceptul  de  drepturi  şi  libertăţi

fundamentale ale omului izvorăşte din nevoia şi
dorinţa  oamenilor  pentru  o  viaţă  în  care
demnitatea şi valoarea fiecăruia să fie respectată
şi protejată. În acest sens, a fost desfăşurată în
luna aprilie  2013,  faza finală  a  Olimpiadei  de
ştiinţe  socio-umane,  la  Baia  Mare,  care  fost
organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale în
parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului.  Acest concurs este unul de
excelenţă,  care  se  adresează  elevilor  cu
aptitudini  în  domeniul  ştiinţelor  socio-umane,
subsumându-se  nevoii  de  educaţie  în  vederea
asumării rolului şi statutului de cetăţean al unei
societăţi  democratice,  în  vederea  formării  şi
dezvoltării competenţelor de participare la viaţa
publică, a spiritului social critic şi a capacităţii
de toleranţă.

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  XIV-a  ediţie  a  etapei  finale  a
Concursului  naţional  “Democraţie  şi
toleranţă”

Concursul iniţiat de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului în parteneriat  cu Ministerul
Educaţiei  Naţionale  reprezintă  o  formă
complexă  de  educaţie  civică  în  care  sunt
implicaţi  elevii  din ciclul  primar  şi  gimnazial.
S-a  desfăşurat  pe  trei  dimensiuni:  teoretică,
practic-aplicativă  şi  artistică,  cu  participarea
unor echipe alcătuite din câte 3 membri, dintre
care  unul  din  învăţământul  primar. Experienţa
acumulată  în  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  în  anul  2013  s-a
desfăşurat  la  Braşov,  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,
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tolerante,  a  spiritului  civic  şi  formarea
deprinderilor  de implicare  în  viaţa  comunităţii
educaţionale şi locale din care elevii fac parte.

În  urma  rezultatelor  la  cele  trei  probe  ale
concursului, Institutul Român pentru Drepturile
Omului a acordat premiile speciale şi menţiunile
„Drepturile Omului”. 

c) A VII-a ediţie a Concursului Naţional de
creativitate didactică în domeniul materialelor
auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile
omului,  democraţie  şi  o  cultură  a  păcii  în
învăţământul preuniversitar

Acest  concurs  este  organizat  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului, o dată la doi
ani,  în  parteneriat  cu  Ministerul  Educaţiei
Naţionale şi Case ale Corpului Didactic din ţară,
concursul  bucurându-se  de un  larg interes  din
partea  cadrelor  didactice  din  întreaga  ţară.  În
acest  sens  se  evidenţiază  şi  interesul  sporit  al
unor  Case  ale  Corpului  Didactic  de  a  deveni
organizatoare  ale  unor  ediţii  viitoare  ale
concursului.

La organizarea ediţiei a VII-a a concursului,
Institutul  a  avut  ca  parteneri  Ministerul
Educaţiei  Naţionale  şi  Casa Corpului  Didactic
din Cluj, în cadrul Expoziţiei Concursului fiind
prezentate  lucrări  din  mai  multe  judeţe,
materiale didactice auxiliare destinate activităţii
cu elevii, lucrări tipărite, reviste, cd-uri etc.

La cele şase ediţii ale concursului organizate
până  în  prezent  au  fost  înscrise  lucrări
aparţinând  cadrelor  didactice  din  majoritatea
judeţelor ţării, fapt apreciat ca fiind unul benefic
şi  constructiv,  în  spiritul  educaţiei  pentru
drepturile  omului,  democraţie  şi  o  cultură  a
păcii,  semne  evidente  ale  unei  permanente
preocupări pentru libera exprimare a drepturilor
omului. 

Educaţia pentru drepturile omului are un rol
cheie în orice proces educativ. Rolul dascălilor
este  evident  în  cadrul  acestui  proces.  Aceştia,
prin  efortul  şi  pasiunea  de  care  dau  dovadă
susţin  elevii  pentru  a  deveni  cetăţeni
responsabili  şi  activi,  capabili  şi  gata  să
contribuie  la  crearea  unui  mediu  armonios  în
societatea  în  care  trăiesc.  Mai  mult,  procesul
educaţional se bazează pe participarea activă a
copiilor, care învaţă despre drepturile omului şi
înţeleg  problematica  acestui  fenomen,
dobândesc abilităţi şi dezvoltă atitudini privind
respectul faţă de demnitatea umană.

Lucrările  cele  mai  bune  au  primit  diplome
din partea Institutului Român pentru Drepturile
Omului  şi  Ministerului  Educaţiei  Naţionale
precum  şi  catalogul  lucrărilor  prezentate  la
concurs.

3.  În  domeniul  pregătirii  continue  a
învăţătorilor  şi  profesorilor  care  realizează
educaţia  pentru  drepturile  omului,  în  anul
2013,  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului,  în  parteneriat  cu  Casa  Corpului
Didactic  Bucureşti,  a  continuat  programul  de
formare  acreditat  de  Ministerul  Educaţiei
Naţionale  (MEN)  „Educaţie  pentru  drepturile
omului  şi  ale  copilului”,  proiect  aprobat  de
MEN  şi  IMB,  publicul  ţintă  vizat  în  cadrul
acestui  program  fiind  constituit  din  cadre
didactice şi didactic-auxiliare  din învăţământul
preuniversitar.

Programul  creat  ca  urmare  a  solicitărilor
numeroase venite din rândul cadrelor didactice
şi care are o durată privind acreditarea de 4 ani
reprezintă  un  sprijin  real  în  realizarea
proiectelor   şi  programelor  educaţionale
naţionale şi internaţionale.

Scopul  acestui  program  priveşte  formarea
personalului didactic pentru  sprijinirea elevilor
în  procesul  cunoaşterii  şi  conştientizării
drepturilor omului şi ale copilului,  a legislaţiei
naţionale  şi  internaţionale  în domeniu,  precum
şi  pentru  afirmarea  unei  cetăţenii  democratice
europene. Aprofundarea cunoştinţelor privitoare
la  principalele  mecanisme  şi  instrumente  cu
caracter  universal,  regional  şi  naţional  din
domeniul  promovării  şi  protecţiei  drepturilor
omului,  formarea  atitudinilor  de  angajare,  de
implicare activă în societatea civilă, în formarea
şi  perfecţionarea  continuă  în  domeniul
drepturilor  omului  şi  cel  mai  important
analizarea  unor  situaţii  concrete  privitoare  la
protecţia copilului. 

4. Activităţi  consacrate  administrării
justiţiei

S-au desfăşurat activităţi pentru o mai bună
cunoaştere  a  celor  mai  importante  drepturi  pe
care  le  au  cetăţenii  şi  pentru  a  promova
drepturile  justiţiabililor.  Cunoaşterea  lor
reprezintă  condiţia  esenţială  pentru  asigurarea
apărării  şi  valorificării  drepturilor  tuturor
cetăţenilor.  Constituţia  şi  legislaţia  internă
consacră  principiile  privind:  accesul  liber  la
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justiţie,  egalitatea  în  faţa  legii,  dreptul  la  un
proces  echitabil  şi  la  soluţionarea  cauzelor
într-un termen rezonabil, dreptul la apărare etc. 

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. În acest scop IRDO,
care  a  lansat  în  anul  2006  Carta  drepturilor
justiţiabililor, continuă activitatea de diseminare
a ei.

Totodată,  amintim faptul  că  s-au  desfăşurat
activităţi consacrate administrării justiţiei, prilej
cu  care  s-au  pus  la  dispoziţia  celor  interesaţi
lucrări  de  specialitate  coordonate  de  IRDO
precum:  Proces  echitabil.  Jurisprudenţa
comentată  a  Curţii  Europene  a  Drepturilor;
Eficienţa  şi  echitatea  justiţiei,  Standarde
europene.

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  Organizaţia
Naţiunilor  Unite,  Consiliul  Europei,
Organizaţia  pentru  Securitate  şi  Cooperare
în  Europa  etc.  şi  cu  rezonanţă  pentru
protecţia şi  promovarea drepturilor omului,
cum ar fi:

- 68 de ani de la crearea ONU;
-  65  de  ani  de  la  adoptarea  Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului;
- 58 de ani de la aderarea României la ONU;
- 48 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;
-  20  de  ani  de  la  Conferinţa  Mondială  a
Drepturilor  Omului  de  la  Viena  şi  de  la
adoptarea  Declaraţiei  şi  a  Programului  de
acţiune;
- 20 de ani de la adoptarea „Principiilor de la
Paris” de către Adunarea Generală a ONU;
-  63  de  ani  de  la  adoptarea  Convenţiei
europene pentru apărarea  drepturilor  omului
şi a libertăţilor fundamentale;
-  20  de  ani  de  la  aderarea  României  la
Consiliul Europei;
- 38 de ani de la înfiinţarea OSCE;
-  15  ani  de  la  crearea  Catedrei  UNESCO

pentru drepturile omului, democraţie şi pace;
- Dreptul la fericire - componentă a dreptului
la  dezvoltare  durabilă  potrivit  Rezoluţiei
65/309 a Adunării Generale a ONU;
- Deceniul privind educaţia pentru dezvoltare
durabilă (2005 – 2015);
-  2013 –  Anul european  al  cetăţenilor
(conferinţe,  dezbateri  şi  comunicări
organizate  periodic  la  sediul  Institutului
având ca temă „cetăţenia europeană”).

b) Coordonarea Catedrei UNESCO pentru
drepturile omului democraţie, pace şi toleranţă

Catedra,  unica  catedră  din  această  zonă  a
Europei,  funcţionează în baza unui acord între
Organizaţia  Naţiunilor  Unite  pentru  Educaţie,
Ştiinţă  şi  Cultură  –  Paris  şi  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  împreună  cu
Universitatea de Nord Baia Mare. Ea reprezintă
un  centru  pilot  de  cercetare,  dezbatere  şi
formare  la  nivel  postuniversitar,  în  anul  2013
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
şi  după  cunoştinţele  noastre  singura  instituţie
naţională  care  coordonează,  în  sistemul  de
parteneriat al programelor UNESCO, activitatea
unei Catedre de Drepturile Omului, Democraţie
şi Pace. La cursurile de masterat sau de formare
continuă  organizate  de  Catedra  UNESCO  au
participat  parlamentari,  reprezentanţi  ai
guvernului, organizaţii neguvernamentale, cadre
didactice ş.a.

c)  Participarea  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 anexa B).

În 2013 s-au desfăşurat numeroase acţiuni de
formare  fiind  obţinute  rezultate  semnificative.
Amintim astfel:

 Simpozionul  cu  tema  „Holocaustul,  o
lecţie  de  genocid”,  organizat  cu  ocazia  Zilei
Internaţionale  de  comemorare  a  victimelor
holocaustului,  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,
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pace şi toleranţă şi  Asociaţia  pentru Naţiunile
Unite  din  România,  Asociaţia  pentru
Promovarea  Drepturilor  Femeilor,  Asociaţia
Family  Forum,  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia,
Liga  Independentă  Română  pentru  Drepturile
Copilului  şi  Tânărului  şi  Asociaţia  Română
pentru  Libertate  Personală  şi  Demnitate
Umană;

 Manifestări  organizate  împotriva
discriminării şi încurajării toleranţei în şcoli cu
tema „Să  spunem nu rasismului!”  şi  expoziţii
tematice,  de  către  Şcoala  gimnazială
„I.A.Bassarabescu”  şi  Colegiul  Naţional
„J.Monnet” din Ploieşti,  Asociaţia  Adolescenţa
în  parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului;

 Conferinţa cu tema „Instituţiile naţionale
de drepturile omului şi activitatea lor în cadrul
grupurilor  de  lucru  ale  Agenţiei  pentru
Drepturile  Fundamentale”  organizată  de  cu
Institutul Român pentru Drepturile Omului;

 Simpozionul  consacrat  Zilei
Internaţionale  de  Conştientizare  a  Autismului
organizat,  în  cadrul  campaniei  cu  tema
„Săptămâna de conştientizare a autismului” de
către Institutul Român pentru Drepturile Omului
în colaborare cu Asociaţia Naţiunilor Unite din
România şi Şcoala Naţională de Studii Politice
şi Administrative;

 Masă  rotundă  dedicată  Zilei
Internaţionale  a  Sănătăţii  cu  tema  propusă  de
Organizaţia  Naţiunilor  Unite  care  se  referă  la
controlul  tensiunii  arteriale,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu  Asociaţia  Naţiunilor  Unite  din
România,  Asociaţia  Română  pentru  Drepturile
Femeii,  Asociaţia  Română  pentru  Apărarea
Drepturilor  Omului  la  Vârsta  a  Treia, Liga
Independentă Română pentru Drepturile Omului
la  Cultură  şi  Sănătate,  Asociaţia  Clubul  de  la
Cheia  şi  cu  concursul  membrilor  Institutului
Internaţional de Drept de Expresie şi Inspiraţie
Franceză;

 Dezbatere  cu  tema  „Consiliul  pentru
Minorităţile Naţionale la douăzeci de ani de la
înfiinţare”  organizată  de  Institutul  Român

pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,
democraţie, pace şi toleranţă;

 Conferinţa  cu tema „Legislaţia  naţională
în  domeniul  azilului  şi  modul  de  aplicare  a
acesteia”, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,
pace şi toleranţă;

 Dezbatere cu tema „Educaţia în domeniul
drepturilor  omului  şi  sancţionarea  tuturor
formelor  de  discriminare”,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi
şi  Asociaţia  pentru  Naţiunilor  Unite  din
România;

 Conferinţa  „Împreună  în  Europa”
organizată  de  Colegiul  „Barbu  Ştirbei”  din
Călăraşi  având  ca  partener  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  la  Proiectul  de
campanie  cu  titlul  „Drepturile  noastre  în
Uniunea Europeană”;

 Masă rotundă organizată  cu ocazia  Zilei
Internaţionale  împotriva  fascismului  şi
antisemitismului  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului;

 Conferinţa cu tema „20 de ani de muncă
pentru drepturile voastre” cu ocazia Zilei de 10
decembrie  –  Ziua  Internaţională  a  Drepturilor
Omului, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Universitatea  Ovidius,  Centrul  de  Studii  şi
Cercetării  Religioase  şi  Juridico-Canonice  al
Celor  Trei  Religii  Monoteiste  al  facultăţii  de
teologie  şi  Facultatea  de  Drept  şi  Ştiinţe
Administrative;

 Simpozionul cu participare internaţională
„20 de ani de muncă pentru drepturile voastre”
cu  ocazia  Zilei  de  10  decembrie  -  Ziua
Internaţională a Drepturilor Omului, desfăşurat
în  Sala  Drepturilor  Omului,  a  Camerei
Deputaţilor,  Parlamentul  României.
Simpozionul  a fost organizat de către Comisia
pentru  drepturile  omului,  Culte  şi  problemele
minorităţilor  naţionale  împreună  cu  Institutul
Român pentru Drepturile Omului. 
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III. ORGANIZAREA UNOR ACTIVITĂŢI SPECIFICE 
DEDICATE DREPTURILOR OMULUI

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

Rapoartele  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  atât  pe  plan  naţional,  cât  şi
internaţional,  prestigiu câştigat  prin rigoarea şi
consecvenţa implicării Institutului în protecţia şi
promovarea  drepturilor  şi  libertăţilor
fundamentale ale omului.

Este de remarcat  faptul  că în mod constant
Institutul  a  atras  de  multe  ori  participarea  la
manifestările sale şi a determinat implicarea în
organizarea  lor  a  numeroşi  factori  cu  atribuţii
sau preocupări în domeniul drepturilor omului,
din  cadrul  Parlamentului,  al  Guvernului,  al
organismelor  guvernamentale  şi
neguvernamentale sau organizaţii internaţionale
şi  regionale.  Prin  antrenarea  acestor  factori  –
prin  contribuţia  pe  care  au  avut-o  venind  cu
lucrări, materiale proprii, prezentări, comunicări
sau  cu  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  găsirea  şi
aplicarea  unor  soluţii  mai  eficiente  pentru
ameliorarea  situaţiei  drepturilor  omului  în
România.

Institutul Român pentru Drepturile Omului a
organizat  numeroase  întâlniri  şi  dezbateri

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.

Egalitatea de şanse
Şi  în  2013,  Institutul  Român  pentru

Drepturile Omului a acordat un interes deosebit
promovării  şi  cunoaşterii  de  către  instituţiile
publice  şi  persoanele  fizice  a  prevederilor
Convenţiei  Consiliului  Europei  privind
prevenirea  şi  combaterea  violenţei  împotriva
femeilor  şi  a  violenţei  domestice.  Astfel,  prin
evenimente,  dezbateri  şi  întâlniri  organizate
alături  de  reprezentanţi  ai  societăţii  civile,  a
susţinut  semnarea  şi  ratificarea  acestui
document de ţara noastră. 

Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare  cu  Asociaţia  Română  pentru
Apărarea  Drepturilor  Femeii,  Asociaţia  pentru
Naţiunile Unite din România şi Asociaţia Clubul
de la Cheia a organizat o masă rotundă cu tema
„Rolul  femeii  în  societatea  modernă”,
eveniment la care au fost invitaţi specialişti din
domeniul  drepturilor  omului  şi  al  drepturilor
femeii,  pentru  un  dialog  amplu  şi  complex.
Întâlnirea  a  avut  ca  obiectiv  principal
identificarea  unor  acţiuni  concrete  pentru
asigurarea  respectării  şi  promovării  drepturilor
femeii  în  toate  sectoarele  societăţii.  În  cadrul
lucrărilor s-a prezentat şi analizat modul în care
drepturile  femeilor  sunt  reglementate  la  nivel
internaţional  şi  regional.  Astfel,  s-a  subliniat
faptul  că  în  prezent  drepturile  femeilor  sunt
exprimate  într-o  gamă  largă  de  tratate
internaţionale,  de  declaraţii  şi  angajamente
politice  la  nivel  internaţional,  regional  şi
naţional. În acest sens, documentul cel mai nou
îl  reprezintă  Convenţia  Consiliului  Europei
privind  prevenirea  şi  combaterea  violenţei
împotriva  femeilor  şi  a  violenţei  domestice.
Acest  instrument  încearcă  să  schimbe
mentalitatea şi sentimentele  indivizilor, fiind o
chemare  adresată  societăţii.  Este,  în  opinia
specialiştilor  din  domeniu,  primul  tratat
internaţional care conţine o definiţie a genului,
astfel se recunoaşte faptul că femeile şi bărbaţii
nu  sunt  doar  diferiţi  din  punct  de  vedere
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biologic  ci  există  şi  o  categorie  a  genului,
definită  social,  care  le  conferă  femeilor  şi
bărbaţilor  roluri  şi  comportamente  specifice.
Totodată,  ratificarea  documentului  presupune
introducerea în dreptul intern al statelor membre
a  unor  infracţiuni  noi,  precum  mutilarea
genitală,  căsătoria  forţată,  avortul  forţat  sau
sterilizarea forţată. 

Cu  acest  prilej  s-a  subliniat  şi  rolul
Instituţiilor  Naţionale  de  Drepturile  Omului
(INDO) în  promovarea  şi  protecţia  drepturilor
femeilor şi fetelor, cu referire la Conferinţa cu
aceeaşi temă ce a avut loc la Amman şi care a
avut  ca  finalitate  adoptarea  Declaraţiei  şi
Programului de acţiune de la Amman. Prin cele
două documente instituţiile naţionale şi-au luat
angajamentul ca promovarea acestor drepturi să
devină  o prioritate  în  activitatea  lor, fiind  pus
accentul pe educaţie, activitatea de monitorizare
a  modului  în  care  statele  se  conformează
obligaţiilor lor de a respecta,  proteja şi realiza
aceste drepturi.

Un  alt  eveniment  important  a  fost  şi
simpozionul cu tema „Egalitatea de şanse pentru
persoanele cu handicap”, organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi
Administrative şi Institutul Internaţional pentru
Drepturile Omului.

Nediscriminare
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului

subliniază  necesitatea  existenţei  unor  măsuri
concrete  de  combatere  a  discriminării,
rasismului  şi  xenofobiei.  În  2013,  IRDO  a
susţinut  un  permanent  dialog  între  instituţiile
guvernamentale  şi  organizaţiile
neguvernamentale  pentru  apărarea  drepturilor
omului şi în special a unor anumite categorii de
persoane,  fiind  pus  accentul  pe  importanţa
existenţei unor instituţii puternice care să pună
în  aplicare  legislaţia  anti-discriminare  şi,
totodată, să participe la dezvoltarea ei. 

Cu  ocazia  săptămânii  acţiunii  europene
împotriva rasismului (16-24 martie), săptămână
în  care  cetăţenii  oraşelor  europene  au  fost
invitaţi  să  ia  poziţie  împotriva  rasismului  prin
organizarea  de  evenimente  care  să
conştientizeze  opinia  publică  şi,  în  special,
tânăra generaţie cu privire la pericolul pe care îl
reprezintă  rasismul  în  context  internaţional,
IRDO  a  organizat  o  serie  de  manifestări  şi

campanii  în  universităţi,  şcoli  şi  instituţii
publice  din  Bucureşti  şi  din  ţară.  Potrivit
campaniei din acest an, diversitatea poate apărea
chiar şi în cadrul unui grup omogen. Identităţile
noastre  au  mai  multe  straturi  şi  combinaţia
dintre  acestea  ne  fac  unici.  Diversitatea
înseamnă  să  rămânem  împreună  acceptând
faptul  că  suntem  diferiţi  şi  încercând  să
rămânem toleranţi şi deschişi faţă de toţi cei din
jurul nostru.

Cu  sprijinul  Catedrei  UNESCO  pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă
şi al Asociaţiei Clubul de la Cheia „Victor Dan
Zlătescu”,  au  fost  organizate  sesiuni  de
informare şi expoziţii de carte în cadrul cărora
s-au  diseminat  cele  mai  recenta  publicaţii  ale
IRDO, precum şi revista ştiinţifică trimestrială a
IRDO.

În  judeţul  Prahova,  cu  sprijinul  Institutului
Român  pentru  Drepturile  Omului,  Fundaţia
Adolescenţa  din  Ploieşti  a  iniţiat  o  serie  de
manifestări  de  combatere  a  rasismului  şi  a
discriminării:  un  concurs  de  eseuri,  reportaje,
desene,  adevărate  campanii  de  raliere  la
mişcările  europene si  mondiale  ale  copiilor  şi
tinerilor,  sub competenta  îndrumare  a  cadrelor
didactice.  Fundaţia  a  angrenat  câteva  şcoli  în
această campanie.

În  cadrul  concursurilor  de  eseuri  şi  desene
dedicate  temei  „Să  spunem  NU  rasismului”,
tinerii au fost invitaţi să participe luând atitudine
împotriva  manifestărilor  sau  a  gesturilor  care
induc  ideea  discriminării  şi  rasismului  în
universul  apropiat  în  care  îşi  desfăşoară
activitatea, în existenţa lor cotidiană. În efortul
comun  de  conştientizare  a  opiniei  publice  cu
privire  la  pericolul  răspândirii  rasismului  şi  a
atitudinilor  de  intoleranţă  s-au  diseminat
materiale informative şi afişe în special în şcoli
şi universităţi unde s-a insistat asupra aspectului
educaţiei  pentru  diversitate  şi  acceptarea
acesteia ca pe o trăsătură specifică nu numai a
unui  popor sau a unei minorităţi,  ci  a fiecărui
individ în parte, care este unic pe planetă. 

Totodată, IRDO a organizat un simpozion în
colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă,
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din
România,  Asociaţia  română  pentru  apărarea
drepturilor  omului  la  vârsta  a  treia,  Asociaţia
Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan  Zlătescu”,
precum  şi  reprezentanţi  ai  Institutului
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Internaţional  de  Drept  de  Expresie  Franceză.
Tema simpozionului  a  fost  „Oraşele  Europene
iau  poziţie  împotriva  rasismului  -  educaţia
pentru  combaterea  rasismului,  xeonofobiei  şi
intoleranţei”.

Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de activitate
a  Consiliului  Minorităţilor  Naţionale  (CMN),
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului
(IRDO)  a  organizat,  în  perioada  15-17 aprilie
2013,  un  ciclu  de  manifestări  ştiinţifice  în
colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă
şi  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din
România.  În  acest  context  a  fost  prezentată
activitatea  CMN  de  la  începuturi  până  astăzi
fiind  evidenţiat  cum,  timp  de  20  de  ani,
structura  şi  importanţa  Consiliului  au  suferit
modificări  în funcţie de interesele politice faţă
de  problematica  minorităţilor  naţionale.  S-a
subliniat faptul că, încă de la înfiinţare, CNM a
avut ca parteneri Comisiile de drepturile omului
ale  Parlamentului  României,  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului,  precum  şi  unele
organizaţii internaţionale şi a activat cu sprijinul
guvernului pe probleme de minorităţi şi pentru
perfectarea  legislaţiei  în  domeniu,  în  vederea
îndeplinirii  condiţiilor  aderării  României  la
Consiliul  Europei,  la  NATO  şi  la  Uniunea
Europeană.  Totodată,  în  cadrul  dezbaterilor  au
fost  făcute  propuneri  privind  perfecţionarea
legislaţiei în domeniu.

Cu ocazia  Zilei  Internaţionale  a Drepturilor
Omului,  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului  şi  Comisia  pentru  drepturile  omului,
culte  şi  problemele  minorităţilor  naţionale,
Camera Deputaţilor, au organizat un Simpozion
internaţional  cu  tema  „20  de  ani  de  muncă
pentru drepturile voastre”. Dezbaterile s-au axat
pe două teme fundamentale, expuse în cadrul a
două  paneluri  de  lucru:  „Rolul  ONU  în
promovarea  şi  apărarea  drepturilor  Omului.
Documente  Fundamentale”  şi  „Spaţiul
European  al  Drepturilor  Omului.  Aspecte  şi
instrumente  juridice  privind  reglementarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale”. În acest
context,  având  în  vedere,  totodată,  tema  şi
concluziile  Conferinţei  anuale  a  Drepturilor
Fundamentale  -  „Combaterea  urii  şi  a
infracţiunilor motivate de ură în UE”, organizată
de  Agenţia  pentru  Drepturi  Fundamentale  a
Uniunii  Europene  şi  Preşedinţia  lituaniană  a
Consiliului, a fost anunţată înfiinţarea grupului

parlamentar  de  lucru  pentru  combaterea
infracţiunilor  motivate  de  ură.  Constituirea
acestui  grup  parlamentar  este  cu  atât  mai
necesară cu cât la nivelul Uniunii Europene, la
începutul anului 2014, va avea loc o revizuire a
cadrului legislativ în domeniul discriminării şi a
xenofobiei. 

Drepturile copilului 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului

acordă  un  interes  deosebit  promovării  şi
protecţiei drepturilor copilului, având în vedere
prevederile Convenţiei internaţionale cu privire
la  drepturile  copilului,  dar  şi  instrumentele
regionale  privind  adopţia  copiilor,  lupta
împotriva traficului de fiinţe umane ş.a. Astfel,
în anul 2013 activitatea desfăşurată de Institut a
privit aspecte legate de îmbunătăţirea legislaţiei
din  domeniu,  dreptul  la  educaţie  al  acestora,
nediscriminarea anumitor categorii de copii. 

Institutul  Român pentru drepturile omului a
organizat  o serie  de dezbateri  şi  mese rotunde
din care amintim dezbaterea cu tema „Investiţia
în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării
–  Recomandarea  Comisiei  nr.  2013/112/UE”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România; Conferinţa
cu  tema  „Copiii  şi  familiile  se  pronunţă
împotriva  sărăciei”  organizată  cu  ocazia  Zilei
Internaţionale  pentru  Eliminarea  Sărăciei  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi şi Asociaţia
pentru  Naţiunile  Unite  din  România;  Masă
rotundă  cu  tema  „Şi  noi  avem  drepturi”
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu   Liga
Română  pentru Apărarea Drepturilor Copilului
şi Tânărului şi Asociaţia Clubul de la Cheia cu
ocazia  Zilei  Internaţionale  a  Drepturilor
Copilului,  ziua  în  care  Adunarea  Generală  a
Naţiunilor Unite a adoptat Convenţia drepturilor
copilului.

Totodată,  au  fost  organizate  şi  o  serie  de
cursuri  cu  tema  „Educaţie  pentru  drepturile
omului şi ale copilului” pentru cadrele didactice
şi  didactic-auxiliare  din  învăţământul
preuniversitar  de  Casa  Corpului  Didactic
Bucureşti în parteneriat cu Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Institutul Român pentru Drepturile
Omului.

Protecţia  drepturilor copilului  în România a
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fost  si  tema  întâlnirii  dintre  reprezentanţii
Institutului şi doamna Olga Borzova, membru al
Comisiei  pentru  afaceri  sociale,  sănătate  şi
dezvoltare  durabilă  a  Adunării  Parlamentare  a
Consiliului Europei. Întâlnirea a făcut parte din
procesul  de documentare  în  vederea  elaborării
raportului  „Serviciile  sociale  în  Europa:
legislaţie  şi  practici  cu  privire  la  separarea
copiilor  de familiile  lor  în  statele  membre  ale
Consiliului  Europei”  şi  a  fost  organizat  de
Parlamentul  României,  Delegaţia  la  Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei.

Accesul la justiţie
Respectarea  prevederilor  art.  5  şi  6  din

Convenţia  Europeană  a  Drepturilor  omului,
reforma Curţii Europene a Drepturilor Omului,
respectarea şi implementarea de către instituţiile
naţionale  a  deciziilor  Curţii  de  la  Strasbourg,
îmbunătăţirea  legislaţiei  naţionale  şi  evoluţia
jurisprudenţei  din  România,  precum  şi
respectarea  drepturilor  omului  din  perspectiva
noilor coduri: civil şi procedură civilă, alături de
alte  teme  majore,  au  făcut  obiectul  studiilor,
analizelor  şi  activităţilor  desfăşurate  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
acest an.

Dintre  evenimentele  importante  organizate
de  Institut  amintim  conferinţa  internaţională
„Eficienţa  normelor  juridice.  De  la  teorie  la
practică”  aflată  la  cea  de  a  doua  ediţie
organizată de Facultatea de Drept a Universităţii
„Dimitrie  Cantemir”  din  Cluj-Napoca  în
colaborare  cu  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului şi alţi parteneri. Evenimentul
a  reprezentat  nu  numai  un  moment  dedicat
domeniului  drepturilor  omului  şi  reflectării
acestuia  în preocupările  lumii  universitare,  dar
şi  un  bun  prilej  de  a  inaugura  seria  de
manifestări dedicate aniversării a 20 de ani de la
Conferinţa Mondială a Drepturilor Omului de la
Viena şi de la adoptarea în cadrul Conferinţei a
Declaraţiei  şi  a  Programului  de  acţiune,
document  de  referinţă  în  lupta  pentru
promovarea  şi  respectarea  drepturilor  şi
libertăţilor fundamentale  ale omului.  De altfel,
acest  document  a fost  deja  denumit,  în  cadrul
reuniunii  finale  a  Conferinţei,  cea  de-a  doua
Declaraţie Universală a Drepturilor Omului. 

În acest context s-a evidenţiat şi rolul pe care
l-a  avut  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului în cadrul Conferinţei de la Viena, dar şi

importanţa  pe  care  a  avut-o  Colocviul
internaţional  cu  tema  „Reforma  instituţiilor
internaţionale  pentru  protecţia  drepturilor
omului” organizat de Institut în perioada 15-17
martie 1993, la Bucureşti,  prilej cu care a fost
adoptată „Declaraţia de la Bucureşti”, devenită
ulterior document oficial al Adunării Generale a
ONU5,  eveniment  considerat  de  Centrul  ONU
de la  Geneva ca reuniune-satelit  a  Conferinţei
Mondiale a Drepturilor Omului.

Manifestarea a oferit posibilitatea de a privi
spre  trecut  şi  de  a  judeca  faptele  unei  istorii
recente  şi,  în  acelaşi  timp,  foarte  actuale,
evoluţia  înregistrată  de  aceste  linii  directoare
din „secolul religiei drepturilor omului” şi până
în prezentul marcat de numeroasele schimbări în
plan  geopolitic,  economic  şi  social,  care  s-au
repercutat inevitabil şi asupra Europei. Lucrările
conferinţei  s-au  desfăşurat  în  două  secţiuni,
respectiv  drept  privat  şi  drept  public.  De
asemenea,  în  cadrul  conferinţei  au  fost
organizate şi două ateliere ce au tratat teme ca:
dreptul  de  autor  -  limite  şi  excepţii  şi
individualizarea pedepsei.

Simpozionul cu tema „Cooperarea la nivelul
administraţiei publice pentru crearea unui spaţiu
de libertate şi securitate” organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi
Asociaţia pentru Drepturile Omului la un Mediu
Sănătos. 

Dezbatere  cu  tema  „Protocolul  nr.15  al
Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor
omului  şi  a  libertăţilor  fundamentale  -  un
protocol  de  reformă”,  organizată  de  Asociaţia
pentru  Promovarea  Drepturilor  Familiei
„Family Forum” şi IRDO.

De  asemenea,  alături  de  Universitatea
Creştină  „Dimitrie  Cantemir”,  Institutul  a
participat  la  organizarea  unor  evenimente  ca:
Simpozionul  cu  tema  „Justiţia  şi  drepturile
omului  ”şi  „Răspunderea  obiectivă  şi
răspunderea bazată pe vinovăţie”.

Institutul,  prin  cercetătorii  săi,  şi-a  adus
concursul  la  organizarea  unor  manifestări,
precum  Simpozionul  cu  tema  „Justiţia  şi
drepturile  omului”  sau  conferinţa  cu  tema
„Continuitate  şi  discontinuitate  în  dreptul
român”,  evenimente  organizate  şi  găzduite  de
Institutul  de  Cercetări  Juridice  „Acad.  Andrei

5 A se vedea A/conf. 157/PC/42/Add. 8/27.04.1993.
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Rădulescu”  al  Academiei  Române,  instituţie
parteneră IRDO. În cadrul acestor dezbateri au
fost  discutate  teme  precum:  realizarea
drepturilor  fundamentale  prin  jurisprudenţa
constituţională,  descoperirea  principiului
supremaţiei  dreptului  UE  de  către  instanţele
judecătoreşti  din România,  drepturile  omului  -
de la universalismul principiilor la relativismul
cultural  şi  religios,  impactul  mecanismului  de
verificare  şi  cooperare  asupra  ordinii  juridice
române, regimul juridic al drepturilor femeii din
perspectiva Constituţiei României ş.a.

Totodată, cercetătorii au participat cu studii şi
lucrări  în  cadrul  unor  conferinţe  şi  sesiuni
precum:  Conferinţa  Internaţională  cu  tema
„Provocările  secolului  21  în  drept  şi
administraţie  publică”,  organizată  de
Departamentul  de  Drept  şi  Administraţie
Publică  din  cadrul  Universităţii  „Petru Maior”
în  colaborare  cu  Fundaţia  „Pro  Iure”  şi
universităţi  din  Franţa,  Ungaria  şi  Italia;
Conferinţa  cu  tema  “Acceptarea  de  către
România  a  jurisdicţiei  obligatorii  a  Curţii
Internaţionale de Justiţie. Avantaje şi tendinţe”;
Cea  de  a  XVI  ediţie  a  Zilelor  juridice
franco-române, cu tema generală „Patrimoniul”;
Conferinţa  privind  drepturile  fundamentale  cu
tema „Combaterea infracţiunilor motivate de ură
în  Uniunea  Europeană”,  organizată  de
Preşedinţia  Consiliului  Uniunii  Europene
deţinută de Lituania şi Agenţia pentru Drepturile
Fundamentale  a  Uniunii  Europene;  Conferinţa
cu tema „Bazele justiţiei: Conturarea politicilor
în  domeniul  justiţiei  din  Europa  pentru
următorii  ani”  organizată  de  Comisia
Europeană.

Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului
este  membru  în  grupul  de  lucru  juridic  din
cadrul Reţelei Europene a Instituţiilor Naţionale
pentru  Drepturile  Omului.  În  acest  sens  a
participat activ atât în cadrul temelor de discuţie
privind  reforma Curţii  Europene a  Drepturilor
Omului  cât  şi  la  elaborarea  şi  prezentarea  la
nivel  naţional  şi  regional  a  propunerilor
grupului cu privire la intervenţiile ca părţi terţe
în cadrul  cazurilor  aflate  pe rolul  Curţii  de la
Strasbourg.

Dreptul la sănătate 
Institutul Român pentru Drepturile Omului a

desfăşurat numeroase activităţi având ca suport
problematica dreptului  la sănătate.  Amintim în

acest  sens  masa  rotundă  dedicată  Zilei
Internaţionale  a  Sănătăţii,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite
din  România,  Asociaţia  Română  pentru
Drepturile Femeii, Asociaţia Clubul de la Cheia
–  „Victor  Dan  Zlătescu”  şi  cu  concursul
membrilor Institutului Internaţional de Drept de
Expresie şi Inspiraţie  Franceze. 

Simpozion  cu  tema  „Protejarea
sănătăţii-controlul tensiunii arteriale”, organizat
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţeană
Maramureş şi în parteneriat cu Asociaţia pentru
Naţiunile Unite din România, Asociaţia Clubul
de  la  Cheia  şi  Asociaţia  Română  pentru
Drepturile Femeii.

Dezbatere  cu  tema  „Să  lucrăm  împreună
pentru sănătate”, organizată de Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi
Asociaţia Clubul de la Cheia. Masa rotundă cu
tema „Trăind cu scleroză multiplă în România”,
organizată  de  Societatea  de  Scleroză  Multiplă
din România.

De asemenea IRDO a fost  reprezentat  şi în
cadrul  conferinţei  internaţionale  cu  tema
„Modele  de  succes  în  abordarea  integrată  a
serviciilor  pentru  diagnosticarea,  intervenţia
recuperării,  funcţionalităţii,  integrarea  socială,
educaţională  şi  profesională  a  persoanelor  cu
tulburare  de  spectru  autist”  organizată  de
Federaţia  pentru  Drepturi  şi  Resurse  pentru
Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist.

Libertatea religioasă
În  activitatea  sa  Institutul  Român  pentru

Drepturile Omului are în vedere promovarea şi
protecţia  dreptului  la  libertatea  de  gândire,  de
conştiinţă  şi de religie,  susţinând în acest  sens
un  dialog  interreligios  bazat  pe  toleranţă,
solidaritate  şi  combaterea  discursurilor  de
instigare la ură religioasă. În acest sens IRDO a
desfăşurat  o  serie  de  activităţi  în  anul  2013
dintre  care  amintim  masă  rotundă  cu  tema
„Drepturile  omului,  libertatea  religioasă  şi
combaterea discriminării pe criterii religioase”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Mitropolia
Moldovei  şi  Bucovinei,  Asociaţia  pentru
Naţiunile Unite din România şi Asociaţia Clubul
de la Cheia.
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Conferinţa naţională sub titlul „20 de ani de
muncă pentru drepturile voastre”, organizată de
Institutul  Român pentru Drepturile  Omului   şi
de  Universitatea  „Ovidius”,  Constanţa  în
parteneriat  cu  Centrul  de  Studii  şi  Cercetări
Religioase şi Juridico-Canonice al Facultăţii de
Teologie,  Centrul  de  Studii  privind  drepturile
omului şi discriminare din cadrul Facultăţii  de
Drept  şi  Ştiinţe  Administrative  a  Universităţii
„Ovidius”  Constanţa,  precum  şi  cu  concursul
Asociaţiei  Ştiinţifice  de  Dreptul  Proprietăţii
Intelectuale,  Asociaţiei  pentru  Naţiunile  Unite
din România (ANUROM), Clubului de la Cheia
„Victor  Dan  Zlătescu”,  Asociaţiei  Române
pentru Drepturile Persoanelor Vârstnice, Family
Forum,  Asociaţiei  Române  pentru  Libertate
Personală şi Demnitate Umană şi al Asociaţiei
Române pentru un Mediu Sănătos. 

Drepturile persoanelor cu dizabilităţi
Pe parcursul anului 2013, Institutul a avut o

serie de întâlniri cu membri ai societăţii civile,
în  special  cu  reprezentanţi  ai  organizaţiilor
pentru  protecţia  drepturilor  persoanelor  cu
dizabilităţi,  cu  reprezentanţi  ai  Consiliului
Naţional  pentru  Combaterea  Discriminării,
Ministerul  Muncii,  Familiei,  Protecţiei  Sociale
şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), precum
şi cu profesori universitari,  pentru a analiza şi
dezbate  modul  în  care  sunt  respectate  şi
promovate drepturile persoanelor cu dizablitităţi
în  România,  din  perspectiva  Convenţiei  ONU
privind  Drepturile  Persoanelor  cu  Dizabilităţi
(CDPD).

Institutul  Român pentru  Drepturile  Omului,
mecanism  independent  de  monitorizare  a
implementării  CDPD,  a  desfăşurat  campania
intitulată  „Săptămâna  de  conştientizare  a
autismului”,  organizată  la  nivel  naţional  în
centre,  precum  Bucureşti,  Judeţul  Prahova,
Judeţul Neamţ şi al cărei scop a fost de a atrage
atenţia asupra importanţei integrării persoanelor
cu  autism  în  societate,  asupra  respectării  şi
promovării  drepturilor  acestora  şi  nevoia  de a
depăşii  barierele  pentru  a  avea  o  societate
inclusivă.  Totodată,  un  element  important  din
cadrul  campaniei  a  fost  şi  cunoaşterea  şi
promovarea Convenţiei.

La  Bucureşti,  IRDO  a  marcat  Ziua
Internaţională  de  Conştientizare  a  Autismului,
printr-o  dezbatere  organizată  în  colaborare  cu
Direcţia Protecţia Persoanelor cu Handicap, cu

Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi
Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi
Administrative,  la  eveniment  fiind  prezenţi
reprezentanţi ai unor instituţii guvernamentale şi
neguvernamentale,  cadre  universitare,
cercetători,  precum  şi  studenţi.  În  deschidere,
s-a  prezentat  istoricul  şi  semnificaţia  acestei
zile, stabilită în urmă cu cinci ani prin Rezoluţia
nr.62/139  a  Adunării  Generale  a  ONU,  fiind
subliniat  rolul Organizaţiei  Naţiunilor  Unite în
promovarea drepturilor  la bunăstare a celor cu
dizabilităţi,  inclusiv  pe  cele  ale  copiilor  cu
dizabilităţi  progresive.  Cu  prilejul  acestui
eveniment  a  avut  loc  şi  lansarea  volumului
„Nediscriminare,  autonomie,  incluziune  –
Instrumente  privind  drepturile  persoanelor  cu
handicap şi  jurisprudenţă  în  materie”,  elaborat
în  cadrul  Institutului  Român pentru Drepturile
Omului,  scopul  principal  al  acestei  lucrări
constând  în  promovarea  instrumentelor
internaţionale,  regionale  şi  naţionale  privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi precum şi a
jurisprudenţei  relevante  a  Curţii  Europene  a
Drepturilor  Omului,  cazuri  cu  privire  la
România. 

Menţionăm,  de  asemenea,  masă  rotundă  cu
tema  „De  la  stigmat  la  incluziune:  factori  de
progres  în  domeniul  sănătăţii  mintale”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia
pentru  Naţiunile  Unite  din  România,  Liga
Independentă Română pentru Drepturile Omului
la  Cultură  şi  Sănătate,  clubul  de  la  Cheia  şi
Asociaţia  Română pentru Apărarea Drepturilor
Persoanelor  la  Vârsta  a  III-a  cu  ocazia  Zilei
Mondiale a Sănătăţii Mintale. 

De asemenea, Institutul a participat şi la alte
evenimente precum: acţiunea finală a Caravanei
„CASPER”,  o  campanie  naţională  de
sensibilizare  în  scopul  schimbării  atitudinii
sociale  privind  persoanele  cu  dizabilităţi,
organizată, la Bucureşti sub sloganul „Dărâmăm
ziduri  pentru  a  construi  punţi”,  de  Ministerul
Muncii,  Familiei,  Protecţiei  Sociale  şi
Persoanelor  Vârstnice;  Conferinţa  finală  a
proiectului  cofinanţat  din  Fondul  Social
European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea  Resurselor  Umane  2007-2013  cu
tema „Integrare  pe piaţa  muncii:  şanse sporite
pentru persoanele cu dizabilităţi”, organizată de
Asociaţia COLFASA prin intermediul Centrului
de Incluziune Socială,  Bucureşti.  Dezbatere cu
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tema  „De  ce  avem  nevoie  de  mecanisme
independente  de  monitorizare  a  respectării
drepturilor  persoanelor  cu  dizabilităţi  mintale
din instituţii?” organizatăde Centrul de Resurse
Juridice.

În  calitate  de  organism  independent  de
promovare,  protecţie  şi  monitorizare  a
implementării  Convenţiei  ONU  privind
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Institutul
Român pentru Drepturile Omului a elaborat un
studiu privind „Evoluţia protecţiei şi promovării
drepturilor  persoanelor  cu  dizabilităţi  în
România”.  Sunt  analizate  informaţii  privind
situaţia  persoanelor  cu handicap din  România,
sunt  prezentate  date  cu  privire  la  măsuri
adoptate,  programe  specifice  derulate  şi  acte
normative  în  vigoare  cu  privire  la  drepturile
persoanelor cu handicap.

Principalele concluzii ale cercetării se referă
la  factorii  care  determină  nivelul  limitat  de
acces  al  persoanelor  cu  dizabilităţi  la  viaţa
publică,  recomandările  fiind  orientate  spre
acţiuni continue de sensibilizare, conştientizare
şi promovare pentru ca persoanele cu dizabilităţi
să  se  bucure  pe  deplin  de  toate  drepturile  şi
libertăţile  fundamentale  ale omului,  în condiţii
de egalitate cu ceilalţi. O societate incluzivă se
bazează pe respect şi înţelegere. De aceea, este
importantă îmbunătăţirea nivelului de înţelegere
publică  a  dizabilităţii.  Guvernul,  organizaţiile
neguvernamentale, cu implicarea presei trebuie
să aibă în vedere desfăşurarea de campanii care
să aibă drept obiectiv schimbarea atitudinilor

Studiul  realizat  de  IRDO  se  înscrie  într-o
primă etapă a cercetărilor întreprinse în vederea
realizării  atribuţiilor  de mecanism independent
de  promovare,  protejare  şi  monitorizare  a
implementării  Convenţiei  ONU  privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Nu  în  ultimul  rând  precizam  faptul  că
Institutul  este  membru  al  Grupului  pentru
implementarea  Convenţiei  din cadrul  Grupului
European  al  Instituţiilor  Naţionale  pentru
Drepturile  Omului  din  sistemul  ONU  şi  este,
totodată,  singura  instituţie  din  ţara  noastră
desemnată  să  participe  la  Forumurile  de  lucru
organizate  anual  de  Comisia  Europeană  cu
privire la implementarea art.  33 din Convenţia
ONU. 

Familie
Cu ocazia  Zilei  internaţionale  a  familiei  şi

Ziua  familiei  române,  Institutul  Român pentru
Drepturile  Omului  a  organizat  o  serie  de
manifestări  ştiinţifice.  Dintre  acestea  amintim
dezbaterea  cu  tema  „Familia  creează  valori,
valorile creează familia” organizată de IRDO în
parteneriat  cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite
din  România,  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  şi
Asociaţia  pentru  Promovarea  Drepturilor
Familiei „Family Forum”, masa rotundă cu tema
„Familia  română  –demnitate-solidaritate”
organizată în colaborare cu Universitatea „Al. I.
Cuza”  din  Iaşi  şi  Asociaţia  pentru  Naţiunile
Unite  din  România.  De  asemenea,  cu  această
ocazie  IRDO  a  participat  la  masa  rotundă  cu
tema „Drepturile şi obligaţiile familiei moderne
române-problemele  şi  provocările  actuale”
organizată de Radio România Antena Satelor în
cadrul emisiunii „Magazin de vorbe”. 

Obiectivul  central  al  manifestărilor  a  fost
acela  de  promovare  a  valorilor  unei  familii
sănătoase,  a respectului  faţă de diverse familii
(monoparentale,  cu  persoane  cu  dizabilităţi,
interetnice,  familii  adoptive  etc).  Totodată,  cu
acest  prilej  a  fost  evidenţiată  şi  importanţa
familiei  şi  locul  acesteia  în  societatea  actuală
zdruncinată  de  diverse  şi  profunde crize  şi  ce
poate  realiza  societatea  pentru  a  consolida
familiile. 

De asemenea, cu acest prilej a fost lansat un
proiect  de  program  de  activităţi  consacrat
împlinirii  la  15  mai  2014  a  20  de  ani  de  la
declararea  de  către  Adunarea  Generală  a
Organizaţiei Naţiunilor Unite în anul 1994 Anul
internaţional  al  familiei  şi  prin  Hotărâre  de
Guvern  Ziua  familiei  române.  Dintre  acţiunile
propuse pentru anul viitor se numără dezbateri
şi  întâlniri  privind  familia  şi  educaţia,  dar  şi
diverse  competiţii  de  eseuri  şi  artă  având  ca
tematică „Familia”. 

Reprezentanţii IRDO au luat parte prin studii,
cercetări   în  cadrul  unor  evenimente,  precum
Conferinţa  de  închidere  a  campaniei  de
conştientizare şi sensibilizare a opiniei  publice
privind  prevenirea  şi  combaterea  violenţei  în
familie,  organizată  de  Ministerul  Muncii,
Familiei,  Protecţiei  Sociale  şi  Persoanelor
Vârstnice  (MMFPSPV),Colocviu  internaţional
cu  tema  „Evoluţia  noţiunii  de  familie  şi
influenţa sa asupra ordinii  succesorale legale”,
organizat  de   Uniunea  Naţională  a  Notarilor
Publici  din  România  şi  Asociaţia  “Henri
Capitant”.
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Mediul de afaceri şi drepturile omului
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului

acordă o deosebită importanţă temei „mediul de
afaceri şi drepturile omului”. Încă din 2011 ca
urmare a Conferinţei şi a Declaraţiei adoptate la
Edinburgh în  2010,  precum şi  pe  fondul  unei
crize economice a căror efecte au fost puternic
resimţite  de  anumite  categorii  sociale  din
România, ca de altfel din toate statele membre
UE, ţinând cont de angajamentele asumate prin
Planul de acţiune adoptat la Berlin, IRDO are în
vedere  ca  această  temă  să  fie  o  componentă
importantă în planul său de activităţi.

Pornind de la adoptarea Principiilor generale
ale ONU, Institutul a început un studiu prin care
se urmăresc aspecte privind: mediul de afaceri si
influenţele  asupra  drepturilor  omului,
responsabilitatea  mediului  de  afaceri  în
respectarea, promovarea şi protejarea drepturilor
omului  în  România.  În  acest  sens  în  au  fost
organizate o serie de mese rotunde, conferinţe şi
întâlniri  pentru  a  dezbate  importanţa  realizării
unui  plan  naţional  de  acţiune  care  să  reflecte
principiile  ONU, la aceste întâlniri  participând
reprezentanţi ai unor instituţii publice, precum şi
organizaţiile  neguvernamentale  şi  mediul
universitar.  Menţionăm,  cu  titlu  de  exemplu,
simpozionul  cu  tema  „Democraţia  şi  criza
economică: oportunităţi şi provocări”, organizat

de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi
Asociaţia  română  pentru  libertate  personală  şi
demnitate umană. 

Proiectul CLARITY
Proiectul  este  realizat  de  Agenţia  pentru

Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii  Europene în
parteneriat  cu  12  instituţii  naţionale  de
drepturile omului din state membre ale Uniunii
Europene  (Austria,  Cipru,  Finlanda,  Franţa,
Ungaria,  Italia,  Polonia,  Portugalia,  Slovacia,
Irlanda,  Spania  şi  România).  El  urmăreşte  să
ofere  o  mai  bună  cunoaştere  asupra
organismelor  non-judiciare  (instituţii  naţionale
privind  drepturile  omului,  organisme  privind
egalitatea şi instituţii de tip ombudsman) care să
ajute persoanele vătămate atunci când drepturile
acestora sunt încălcate.

„Clarity” îşi propune să creeze un instrument
online  pentru  identificarea  uşoară  a  celor  mai
potrivite organisme non-judiciare cu atribuţii în
domeniul  drepturilor  omului  pentru  o  anumită
categorie  de  drepturi  fundamentale.
Instrumentul online va acoperi diferite domenii
privind  drepturile  omului,  inclusiv  cel  privind
discriminarea.

Totodată,  crearea acestui instrument vizează
şi oferirea de informaţii asupra modului în care
şi unde trebuie depusă o petiţie sau de unde pot
primi asistenţă persoanele vătămate.

IV. PUBLICAREA REGLEMENTĂRILOR,
DOCUMENTELOR, A STUDIILOR ŞI CERCETĂRILOR DIN DOMENIUL

DREPTURILOR OMULUI

Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului
promovează formarea şi informarea în domeniul
drepturilor  omului  în  beneficiul  organismelor
publice, al organizaţiilor neguvernamentale şi al
persoanelor  fizice, cu  privire  la  respectarea,
protejarea şi garantarea drepturilor omului prin
reglementări  interne  şi  internaţionale,  instituţii
şi mecanisme, practici şi uzanţe. El are rolul de
a aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi cele
mai  noi  cercetări  ştiinţifice  în  domeniul
drepturilor omului, angajamentele internaţionale
asumate de România şi modul în care ele sunt
îndeplinite. În cadrul Institutului sunt traduse şi
publicate  documente  internaţionale  care,  prin
actualitatea lor, se impun a fi cunoscute de către
instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale

pentru  promovarea  şi  protecţia  drepturilor
omului.

Publicaţii periodice
A)  Revista  trimestrială  „Drepturile

Omului”  cuprinde rapoarte,  studii,  cercetări  şi
articole. Preocupările revistei se extind şi asupra
textelor,  reglementărilor  naţionale  sau
internaţionale  cu  semnificaţii  majore  în
domeniul  drepturilor  omului,  jurisprudenţa  în
materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului
şi/sau  a  instanţelor  naţionale,  note,  comentarii
sau recenzii. 

Tematica abordată cuprinde analiza ştiinţifică
şi  diversificată  a  drepturilor  fundamentale  ale
omului,  punându-se  accent  pe  legăturile  de
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colaborare  şi  de  relaţionare  dintre  acestea  şi
valorile,  principiile,  normele  şi  standardele  la
care se raportează atât instituţiile, mecanismele,
cât  şi  pe  termenii,  conceptele  şi  tendinţele
metodologice  şi  tehnologice.  La  acestea  se
adaugă  cronicile  diferitor  evenimente  din
domeniul drepturilor omului, recenzii de cărţi în
materia drepturilor omului, noutăţi editoriale ale
Institutului  şi  prezentarea  pe  scurt  a
principalelor  activităţi  organizate  de  Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului  sau  la  care
acesta a participat. 

B) Info IRDO, buletinul lunar de informare
a  publicului  larg,  prezentând  succint  ştiri  de
actualitate  despre  evenimentele  legate  de
drepturile  omului  ce  au  loc  pe  plan  intern  şi
internaţional,  studii  şi  cercetări  ştiinţifice.  De
asemenea,  sunt  prezentate  în  buletin  diferite
cazuri  de  la  Curtea  Europeană  a  Drepturilor
Omului dar şi de la Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene, care încearcă să vină în întâmpinarea
cerinţelor  actuale  ale  societăţii  civile,  ale
instituţiilor  sau  ale  studenţilor  etc.  Totodată,
amintim  rubricile  care  sunt  consacrate  unor
documente internaţionale recent adoptate. 

Cercetări elaborate şi lucrări publicate în
2013

Sub  egida  Institutului  Român  pentru
Drepturile  Omului  au  apărut  noi  culegeri  de
documente  şi  au  fost  elaborate  noi  lucrări  de
cercetare.

 Instituţia  ombudsmanului  la  nivel
european

Importanţa temei tratate în studiu derivă din
realitatea  că,  în  stadiul  actual  al  evoluţiei
instituţionale la nivel european, diversitatea, ca
principiu, guvernează atât conceptul general de
drepturi  ale  omului,  cât  şi  modalităţile  de
soluţionare  a  încălcării  lor.  În  acest  context,
crearea,  dezvoltarea  şi  eficientizarea  unor
instituţii de protecţie şi promovare a drepturilor
omului prin mijloace necontencioase reprezintă
o garanţie a dezvoltării democratice a societăţii
şi evident, a consolidării statului de drept.

Lucrarea,  structurată  pe  trei  capitole  bine
definite,  reprezintă  o  contribuţie  proprie,
originală care constă în analizarea complexă şi a
conceptului  de  ombudsman  pe  parcursul
evoluţiei  sale,  evidenţierea  diversificării
mijloacelor  necontencioase  de  promovare  şi

protecţie  a  drepturilor  omului  din  perspectiva
instituţiei  ombudsmanului,  a  diferitelor  forme,
atribuţii şi denumiri pe care această instituţie le
are în o serie de state europene.

 Evoluţia  protecţiei  şi  promovării
drepturilor  persoanelor  cu  dizabilităţi  în
România

Studiul şi-a propus să ofere o primă imagine
asupra modului în care sunt respectate drepturile
persoanelor  cu  dizabilităţi  în  România.  Astfel,
s-a procedat la o analiză obiectivă a modului în
care prevederile Convenţiei ONU sunt reflectate
în legislaţia  din România,  dar şi  a  modului  în
care  acestea  sunt  respectate,  potrivit  unor
cercetări proprii, investigaţii ale unor ONG-uri,
date puse la dispoziţie de unele instituţii.

Dimensiunile  Convenţiei  şi  gama  de
probleme pe care aceasta o pune în discuţie, fac
monitorizarea şi punerea în aplicare a acesteia
mai  provocatoare  decât  cele  mai  multe
convenţii.  Acceptarea  discriminării  pe  criteriu
de  handicap  este  adânc  înrădăcinată  în  multe
societăţi.  Ea  se  bazează  în  mare  parte  pe
ignoranţă, nu rea credinţă. Punerea în aplicare a
Convenţiei  presupune,  pe  lângă  resurse
financiare  şi  angajament,  creativitate  şi
colaborare,  aspecte  cheie  explorate  în  cadrul
raportului şi care necesită o atenţie imediată.

Punctele  de  vedere  din  lucrare  sunt  rodul
colaborării  dintre  cercetători  IRDO  şi
cercetători,  cadre  didactice  din  învăţământul
preuniversitar  şi  universitar,  doctoranzi  şi
masteranzi,  precum  şi  reprezentanţi  ai  unor
instituţii şi ONG-uri care şi-au adus contribuţia
onorific la realizarea acestei cercetări.

Cercetarea este deosebit de importantă pentru
creşterea  înţelegerii  la  nivel  public  a
problemelor  legate  de  dizabilitate.  Aceasta
presupune  însă  o  investiţie  în  capacitatea
umană, pentru a se forma un grup de cercetători
specializaţi în domeniul dizabilităţii. Studiile de
cercetare ar trebui orientate spre: calitatea vieţii
şi  bunăstarea  persoanelor  cu  dizabilităţi,
programe şi  standarde de accesibilitate,  design
universal  şi  adaptare  rezonabilă,  costul
dizabilităţii etc. 

Raportul  fost  realizat  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  ca  mecanism
independent  de  promovare,  protecţie  şi
monitorizare  a  modului  în  care  este
implementată  Convenţia  privind  Drepturile
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Persoanelor cu dizabilităţi în România, potrivit
art. 33.2 din Convenţie.

 Dreptul  la  informaţie  în  contextul
reformei administrative

Lucrarea  de  cercetare  prezintă  opinii
doctrinare  privind  clasificarea  drepturilor  şi
libertăţilor  cetăţeanului,  precum  şi  noţiunea
obiectului  de  cercetare,  elementele  definitorii
ale  dreptului  la  informaţie  şi  ale  transparenţei
actului administrativ. Dreptul la informaţie este
tratat ca parte integrantă a dreptului comunicării
sociale fiind prezentate reglementările interne şi
internaţionale privind acest drept. 

Datorită complexităţii dreptului la informaţie
şi  a  rolului  acestuia  în  reforma administrativă
sunt analizate raportul dintre: relaţia funcţionar
public-cetăţean  şi  liberul  acces  la  informaţie;
mass –media şi  informaţia;  libertatea  presei  şi
dreptul  la  informare;  informarea  –  mijloc  de
realizare  a  transparenţei  faţă  de  cetăţeni;
libertatea  presei  şi  lupta  împotriva  violenţei;
presa şi liberul acces la informaţiile din justiţie;
delimitarea  dreptului  la  informare  în  cazul
dosarelor  aflate  pe  rol;  transparenţa  şi
participarea cetăţenească.

 Politica de Coeziune a Uniunii Europene
în domeniul transporturilor în România

Studiul  îşi  propune  să  analizeze  stadiul  în
care se află ţara noastră în procesul de atragere a
fondurilor  în  domeniul  transporturilor.  Sunt
prezentate  problemele  ce  influenţează  în  mod
direct absorbţia fondurilor europene în domeniu
şi modul de gestionare, evaluare, monitorizare şi
control  al  programului  operaţional  de  luare  a
deciziilor.

Sunt  analizate  rolul  şi  funcţiile  sectorului
public,  continuând  cu  organele  de  specialitate
ale  administraţiei  publice
centrale–ministerele-serviciile  publice
descentralizate  ale  ministerelor.  Totodată,  este
evidenţiat  mandatul  Comisiei  Europene  în
domeniul  politicii  de  coeziune,  ştiut  fiind  că
aceasta  are  un  rol  important  de  gestionare  şi
control  asupra  acestor  fonduri  pentru
îndeplinirea  obiectivelor  de  convergenţă,
competitivitate  regională  şi  ocuparea  forţei  de
muncă şi cooperare teritorială europeană. 

 Migraţia şi dreptul
Studiul  prezintă  evoluţia  legislaţiei  din

România  în  domeniul  migraţiei  şi  azilului,
precum  şi  reglementările  actuale  în  raport  cu
documentele internaţionale şi regionale la care
ţara noastră este parte.

Aderarea României la Uniunea Europeană a
dus  în  ultimii  ani  la  schimbări  substanţiale  în
normele  de  drept  care  reglementează  regimul
străinilor  în România în calitate  de cetăţeni  ai
statelor  membre  ale  Uniunii  Europene  şi  ai
Spaţiului  Economic  European,  precum  şi
normele  de  drept  din  domeniul  azilului,  în
scopul de a asigura conformitatea cu legislaţia
europeană  şi  cu  alte  instrumente  juridice
internaţionale la care statul român este parte.

România are o politică de imigraţie specifică
în  funcţie  de  nevoile  identificate  la  nivel
naţional, luând în considerare impactul pe care
acest  lucru  l-ar  putea  avea  asupra  altor  state
membre ale UE; această politică are drept scop
asigurarea unui tratament echitabil şi integrarea
armonioasă  a  străinilor  în  societatea
românească.

Gestionarea   fenomenului  migraţiei  se
bazează  pe  participarea  tuturor  instituţiilor
naţionale  cu  competenţe  în  acest  domeniu,
printr-un  management  participativ  şi  o
cooperare  instituţională.  Studiul  are  în  vedere
aspecte cu privire la tipurile de viză acordate de
statul  român,  condiţiile  acordării  dreptului  de
şedere,  procedura  de  azil  şi  statutul  umanitar,
combaterea  traficului  cu  fiinţe  umane  şi
cooperarea  internă  instituţională,  migraţia
economică ş.a.

Rapoarte 
 Raportul  anual  al  Institutului  Român

pentru Drepturile Omului pe anul 2012;
 IRDO – Record of activities 2012;
 Raport  de  activitate  al  IRDO  privind

evoluţia  legislaţiei  drepturilor  omului  în
România şi în Uniunea Europeană 2013;

 Raport privind instituţiile naţionale pentru
drepturile  omului  din  Europa  şi  activitatea  de
protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor
vârstnice;

 Raport  –  Applicable  religious  rules
according to the law of state in Romania;

 Report – Migration and Law;
 Raport - Evoluţia protecţiei şi promovării

drepturilor  persoanelor  cu  dizabilităţi  în
România.
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V. CENTRUL DE DOCUMENTARE

În  conformitate  cu  principiile  de  la  Paris
privind  funcţionarea  institutelor  naţionale  de
promovare  şi  protejare  a  drepturilor  omului,
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  a
continuat  pe  tot  parcursul  anului  2013  să  îşi
îndeplinească  cu  succes  rolul  ce  îi  revine  în
domeniul consolidării unei mai bune cunoaşteri
de către organismele publice, societatea civilă şi
cetăţeni  a  vastei  problematici  a  drepturilor
omului  şi  a  modului  în  care  acestea  sunt
garantate  şi  respectate  pe  plan  naţional  şi
internaţional.

Ca institut independent, IRDO a acţionat ca o
punte  de  legătură  între  instituţiile  statului  şi
societatea civilă dispunând de organizarea unui
cadru  corespunzător  şi  de  mijloacele  necesare
care  să  asigure  accesul  la  cunoaşterea  şi
conştientizarea  privind  drepturile  omului  atât
din  partea  autorităţilor  publice  cît  şi  a
cetăţenilor,  care  sunt  beneficiarii  acestor
drepturi.  O  atenţie  specială  s-a  acordat
tineretului,  a  cărui  formare,  informare  şi
documentare  este  esenţială  pentru  viitorul
structurilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în
domeniul  protecţiei  şi  promovării  drepturilor
omului.

În  acest  context,  unul  dintre  importantele
instrumente  de  consolidare  a  cunoştinţelor  în
domeniul  drepturilor  omului,  de  schimb  de
experienţă  şi  de  bune  practici  este  centrul  de
documentare/biblioteca  IRDO. Centrul  pune la
dispoziţia  utilizatorilor  materiale  din domeniul
dreptului  naţional  şi  internaţional,  al
problematicii  drepturilor  omului,  convenţii  şi
pacte internaţionale, legislaţie, studii, publicaţii,
precum  şi  referinţe  bibliografice.  El  este,  de
asemenea,  partenerul de ţară al celei  mai mari
biblioteci  din  lume  Biblioteca  Alexandrina  –
Alexandria Egipt.

Având un fond de carte care cuprinde peste
250 de domenii de activitate, IRDO a beneficiat
şi de donaţii ale unor publicaţii de interes global
din  partea  unor  organisme  internaţionale,
instituţii de învăţământ superior şi ONG-uri.

Centrul de documentare IRDO a continuat şi
în anul 2013 parteneriatele  şi colaborările  sale
cu biblioteci şi instituţii de specialitate din mai
multe ţări. Astfel studiile, lucrările şi cercetările
IRDO se regăsesc în  peste  40 de biblioteci  şi
instituţii  din  domeniul  drepturilor  omului  atât

din Europa,  cât şi din America şi Africa (Egipt).
Printre cele mai cunoscute se numără Biblioteca
Congresului din Washington DC (SUA), Curtea
de  Justiţie  a  SUA,  Curtea  Europeană  a
Drepturilor  Omului,  Consiliul  Europei,
Biblioteca  Institutului  Elveţian  de  Drept
Comparat, Centrul Norvegian pentru Drepturile
Omului,  Biblioteca  Alexandrina  –  Alexandria
Egipt, precum şi o multitudine de biblioteci din
ţări  ale  Uniunii  Europene,  de  exemplu:
Biblioteca Universităţii din Leicester, Biblioteca
Vaticanului,  Biblioteca  Institutului  Elveţian  de
Drept   Comparat,  Biblioteca  Institutului
Internaţional de Drept de Expresie şi Inspiraţie
Franceză, Biblioteca din Strasbourg, Biblioteca
Societăţii  Franceze  de  Legislaţie  Comparată,
Biblioteca  Universităţii  Catolice  din  Louvain,
Biblioteca Universităţii din Padova, Bibliotecile
Naţionale  din  Praga,  Viena,  Madrid  etc.  În
acelaşi timp Centrul de docu,entare IRDO este
Bibliotecă depozitară a Consiliului Europei

În  cadrul  preocupării  sale  constante  de  a
informa  şi  documenta  publicul  larg  privind
activitatea  în  domeniul  drepturilor  omului,  pe
care  institutul  o  desfăşoară,  centrul  de
documentare  a  oferit  publicaţiile  apărute  sub
egida  IRDO  următorilor  solicitanţi  din  ţară:
Biblioteca  Naţională  a  României,  biblioteci
judeţene,  Academia  Română,  Camera
Deputaţilor, Senatul, Guvernul României, Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Suprem al
Magistraturii,  Institutul de Cercetări Juridice al
Academiei, Institutul Naţional pentru Pregătirea
şi Perfecţionarea Avocaţilor, Şcoala Naţională a
Grefierilor,  Universitatea  Bucureşti,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din
Bucureşti,  Universitatea  „Petru  Maior”  din
Târgul  Mureş,  Universitatea  Ecologică,
Universitatea  Româno-Americană,
Universitatea  „Spiru-Haret”,  Universitatea
„Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Universitatea
Creştină  „Dimitrie  Cantemir”  Cluj  Napoca,
Universitatea  „Titu  Maiorescu”,  Universitatea
Hyperion,  Universitatea  „Simion  Bărnuţiu”,
Catedra  UNESCO a Universităţii  de Nord din
Baia Mare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza
din  Iaşi”,  Universitatea  „Lucian  Blaga”  din
Sibiu,  Universitatea  de  Vest  din  Timişoara,
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,
Universitatea „Ovidius” din Constanţa etc. 
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Revista IRDO precum şi o variată paletă de
publicaţii  în  domeniul  drepturilor  omului
apărute  sub egida  IRDO au fost  distribuite  în
urma  solicitărilor  din  partea  caselor  corpului
didactic, a inspectoratelor şcolare, a bibliotecilor
judeţene, a prefecturilor şi judecătoriilor. 

La nivel  internaţional  o serie de organizaţii
ale  ONU (UNESCO; UNICEF; OMS; UNDP;
UNHCR,  OIM,  Înaltul  Comisariat  pentru
Drepturile Omului de la Geneva), precum şi alte
instituţii  europene  de  drepturi  ale  omului
interesate  de  publicaţiile  IRDO,  în  special  de
revista  „Drepturile  Omului”  şi  buletinul  lunar
Info  IRDO.  Instituţiile  respective  au  primit
răspuns, fiind trimise publicaţiile solicitate. 

Elevi, studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre
didactice,  cercetători ştiinţifici,  reprezentanţi  ai
societăţii  civile  din  ţară  şi  din  străinătate,
membrii  ai  unor  instituţii  guvernamentale,
precum  şi  persoane  particulare  au  consultat
biblioteca  centrului  pentru  studiu  şi  pentru
aprofundarea  unor  informaţii  de  natură
ştiinţifică  din  domeniile  drepturilor  omului,
dreptului  internaţional,  dreptului  comparat,
pacte  şi  tratate,  legislaţie  privind  drepturile
omului şi alte domenii înrudite. Fondul de carte
al  bibliotecii  IRDO s-a  îmbogăţit  prin  donaţii
dar  şi  prin  achiziţionarea  unor  publicaţii
solicitate de către cititori şi cercetători, care vin
în sprijinul studiului comparat al unei varietăţi
de  discipline  din  perspectiva  comună  a
respectării şi protejării drepturilor omului.

În  cursul  anului  2013,  IRDO  a  înregistrat
peste 1600 de cititori la biblioteca Centrului de
Documentare  cât  şi  prin  accesarea  lucrărilor
postate pe Web site-ul Institutului  www.irdo.ro,
care  pune  la  dispoziţia  publicului  interesat  o
bibliotecă  virtuală  cuprinzând  majoritatea
publicaţiilor  IRDO.  Astfel,  s-a  înregistrat
accesarea acestui  site de către  peste 3.000.000
de vizitatori. În domeniul jurisprudenţei, site-ul
oferă  informaţii  despre  cazuri  româneşti
judecate  sau  soluţionate  de  către  Curtea
Europeană a Drepturilor Omului.

Activitatea privind relaţiile cu publicul
Institutul Român pentru Drepturile Omului se

implică  cu  profesionalism  şi  seriozitate  în
promovarea  şi  respectarea  drepturilor  omului
prin  întreaga  sa  activitate.  Prin  munca  de
informare şi diseminare cu privire la activităţile
pe  care  le  desfăşoară  în  domeniul  drepturilor

omului, IRDO a fost solicitat în decursul anului
2013 de diferite categorii de persoane, care s-au
adresat institutului cu probleme şi solicitări prin
petiţii,  semnalând  încălcări  ale  drepturilor
omului  care  necesită  consultaţii  pe  teme  de
procedură  în  domeniul  recâştigării  acestor
drepturi.

Astfel, pe parcursul anului 2013, IRDO
a acţionat pentru clarificarea şi îndrumarea spre
soluţionare corectă a solicitărilor de consultanţă
juridică de specialitate, a memoriilor, sesizărilor
şi apelurilor telefonice primite.

Dintre  aspectele  semnalate  le  remarcăm pe
cele privind acordarea şi respectarea drepturilor
sociale,  aspecte  privind încălcări  ale legislaţiei
muncii. Au fost, de asemenea, înregistrate petiţii
sau plângeri referitoare la executarea pedepselor
privative de libertate, respectarea unor hotărâri
judecătoreşti  şi  soluţionarea  cauzelor  într-un
termen  rezonabil  şi  previzibil,  sesizări  privind
incapacitatea  autorităţilor  competente  de  a
acorda parţial sau total anumite drepturi băneşti
derivate  din  legislaţia  reglementând  protecţia
socială  (ajutorul  pentru  diverse  categorii
defavorizate, recalcularea pensiei etc.).

Atât persoanele care s-au prezentat personal
la  sediul  IRDO  cât  şi  persoanele  care  ne-au
contactat  telefonic  sau  prin  email  au  primit
consultanţă,  îndrumare  şi  materiale
documentare.  În aproximativ 75% din cazurile
înregistrate  prin  petiţii  scrise  s-a  venit  în
sprijinul  persoanelor  care  au  cerut  concursul
IRDO analizându-se cazul respectiv, îndrumând
petentul  către  un  organism  competent  sau
formulând o recomandare cu privire la instituţia
abilitată.

În  ceea  ce  priveşte  transmiterea  petiţiilor
către  autorităţile  competente, 55%  dintre
petiţiile  menţionate  mai  sus  au  fost  transmise
către  instituţiile  şi  organismele  abilitate  să
soluţioneze problema sau cererea respectivă.

Interesul  deosebit  pentru  problematica
drepturilor  omului,  seriozitatea  şi
profesionalismul  au  contribuit  la  prestigiul
crescând al IRDO în rândul beneficiarilor şi al
instituţiilor de profil din ţară şi din străinătate. 

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

66 DREPTURILE OMULUI

http://www.irdo.ro/


exemple:  IRDO  este  membru  în  Comisia
Naţională pentru Bioetică a UNESCO; membru
în  Comitetul  Naţional  de  coordonare  a
Deceniului ONU de educaţie pentru dezvoltare
durabilă.  În  cursul  anului  2013,  IRDO  a
funcţionat  ca  mecanism  independent  de
monitorizare  a  implementării  Convenţiei  ONU
privind  dreptul  persoanelor  cu  dizabilităţi,
colaborând  cu  Ministerul  Muncii,  Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi cu
ONG-urile din domeniu.

În  acelaşi  timp,  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  şi-a  continuat  activitatea  în
cadrul diverselor structuri  internaţionale.  Drept
recunoaştere pe plan internaţional  a  eforturilor
depuse  de  IRDO  în  domeniul  promovării
drepturilor omului, acesta sau reprezentanţii săi
fac  parte  din  diverse  structuri  ale  unor
organisme  internaţionale  cum ar  fi:  Comitetul
Internaţional  de  Coordonare  al  Instituţiilor
Naţionale  pentru  Promovarea  şi  Protecţia
Drepturilor  Omului  (ICC),  Academia
Internaţională de Drept Comparat, Organizaţiei
Internaţionale  Familiei;  Reţeaua  Europeană  a

Instituţiilor  Naţionale  de  Drepturile  Omului;
Asociaţia Francofonă de Instituţii  Naţionale de
Drepturile  Omului;  Comitetul  Director  al
Institutului Internaţional de Drept de Expresie şi
Inspiraţie Franceză (IDEF); Institutul de Drept
European  (ELI);  Societatea  franceză  de
legislaţie  comparată;  grupurile  europene  de
lucru  pe justiţie,  pe implementarea  Convenţiei
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, pe
migraţie şi educaţie, ce fac parte din cadrul ICC.
Cercetătorii  IRDO sunt  membri  ai  Consiliului
de  administraţie  şi  în  grupurile  de  lucru  ale
Agenţiei  Drepturilor  Fundamentale  a  Uniunii
Europene, unii dintre fiind desemnaţi ca experţi
ai UNESCO, OSCE, ai Consiliului Europei şi ai
Uniunii Europene, participând în această calitate
ca raportori sau conducători ai unor secţiuni în
cadrul  unor  manifestări  ştiinţifice  consacrate
drepturilor  omului.  În  ceea  ce  priveşte
activitatea de educaţie pentru drepturile omului
desfăşurată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului, 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

Conferinţa  cu  tema  „Istoria  şi  evoluţia
instituţiilor  europene”,  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu  Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi
Administrative,  Facultatea  de  Drept  şi
Administraţie  a  Universităţii  Ecologice
Bucureşti,  Universitatea  Creştină  „Dimitrie
Cantemir”  Bucureşti,  şi  Institutul  Internaţional
pentru Drepturile Omului (15 ianuarie 2013)

Dezbatere cu tema „Capacitatea de procesare
a minţii umane”, organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului şi Academia de Studii
Economice Bucureşti (15 ianuarie 2013)

Simpozion  cu  tema  „Bioetica  şi  protecţia
demnităţii  umane”,  organizată  de  Institutul
Româ  pentru  Drepturile  Omului,  Asociaţia
Română pentru Libertate Personală şi Demnitate
Umană şi Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative (18 ianuarie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „2013  –  Anul
european al cetăţenilor”, organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din
România,  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  şi
Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi
Demnitate Umană (21 ianuarie 2013)

Conferinţa  cu  tema  „Dreptul  instituţional
european  şi  dreptul  material  european”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului,  Şcoala Naţională  de Studii
Politice  şi  Administrative,  Universitatea
Creştină  „Dimitrie  Cantemir”  Bucureşti,
Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului
şi  Facultatea  de  Drept  şi  Administraţie  a
Universităţii  Ecologice  Bucureşti  (22  ianuarie
2013)

Masă rotundă cu tema „Despre îmbogăţirea
gamei de percepţii a minţii umane prin prisma
transdiciplinarităţii”,  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Academia de Studii Economice Bucureşti (22
ianuarie 2013)

Simpozion cu tema „Holocaustul, o lecţie de
genogid”,  organizat,  cu  ocazia  Zilei
internaţionale  de  comemorare  a  victimelor
holocaustului,  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,

pace  şi  toleranţă  şi  Asociaţia  pentru  Naţiunile
Unite  din  România,  Asociaţia  pentru
Promovarea  Drepturilor  Familiei  -  Family
Forum,  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  şi
Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi
Demnitate Umană (27 ianuarie 2012)

Conferinţa cu tema „Identitatea europeană şi
consolidarea ei”, organizată de Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi
Administrative,  Facultatea  de  Drept  şi
Administraţie  a  Universităţii  Ecologice
Bucureşti,  Universitatea  Creştină  „Dimitrie
Cantemir”  Bucureşti,  şi  Institutul  Internaţional
pentru Drepturile Omului (29 ianuarie 2013)

Dezbatere  cu tema „Tipuri  de inteligenţă şi
tipuri  de  adevăr  din  punct  de  vedere  al
transdiciplinarităţii”,  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu Academia de Studii Economice Bucureşti (29
ianuarie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Terorismul-gravă
încălcare  a  drepturilor  omului”,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Şcoala  Naţională  de  Studii
Politice  şi  Administrative,  Catedra  UNESCO
pentru  drepturile  omului,  democraţie,  pace  şi
toleranţă şi Universitatea Ecologică Bucureşti (1
februarie 2013)

Dezbatere  cu  tema „Conceptul  de  cetăţenie
europeană  şi  constituirea  sa”,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Şcoala  Naţională  de  Studii
Politice şi Administrative (5 februarie 2013)

Masă rotundă cu tema „Transdisciplinaritatea
şi tipurile de adevăr prin care operează mintea
umană  –  adevăr  economic,  social,  politic,
cultural  religios  etc”,  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Academia de Studii Economice Bucureşti şi
Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi
Demnitate Umană (5 februarie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Lansarea  anului
internaţional  al  cooperării  în  domeniul  apei”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asociaţia
Română pentru Drepturile Omului la un Mediu
Sănătos şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din
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România (11 februarie 2013)
Dezbatere  cu  tema  „Drepturile  economice,

sociale şi culturale din perspectivă universală şi
regională”,  organizată,  cu  ocazia  aniversării  a
şaizeci şi şapte de ani de activitate a Consiliul
Economic  şi  Social  al  Organizaţiei  Naţiunilor
Unite,  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului  în  parteneriat  cu  Asociaţia  pentru
Naţiunile Unite din România, Asociaţia Clubul
de la Cheia şi Muzeul Ştiinţelor Naturii Prahova
(11-12 februarie 2013)

Conferinţa cu tema „Libertatea de circulaţie
în  sistemul  Uniunii  Europene”,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă
şi  Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi
Administrative (19 februarie 2013)

Masă rotundă cu tema „Nivelurile de realitate
specifice  abordărilor  transcidiplinare”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului (19 februarie 2013)

Simpozion  cu  tema  „Egalitatea  de  şanse
pentru  persoanele  cu  handicap”,  organizat  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu  Şcoala  Naţională  de  Studii
Politice  şi  Administrative  şi  Institutul
Internaţional  pentru  Drepturile  Omului  (22
februarie 2013)

Simpozion  cu  tema  „Drepturile  omului,
diversitatea  cultural-lingvistică  şi
multilingvismul”, organizat de Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului, Liga  Independentă
Română  pentru  Drepturile  Copilului  şi
Tânărului şi Liga Independentă Română pentru
Drepturile  Omului  la  Cultură  şi  Sănătate cu
prilejul  Zilei  Internaţionale  a  Limbii  Materne
(21 februarie 2013)

Dezbatere cu tema „Transdisciplinaritatea şi
dezvoltarea  noii  inteligenţe  spirituală  şi
cuantică” organizată de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  şi  Academia  de  Studii
Economice Bucureşti (26 februarie 2013)

Conferinţa  cu  tema  „Agenţia  Drepturilor
Fundamentale a Uniunii  Europene”,  organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
parteneriat  cu  Şcoala  Naţională  de  Studii
Politice  şi  Administrative,  Universitatea
Ecologică  Bucureşti  şi  Institutul  Internaţional
pentru Drepturile Omului (26 februarie 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Abordări  globale  ale
problematicii  egalităţii  şi  nediscriminării”,

organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative şi
Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,
democraţie, pace şi toleranţă (1 martie 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Noua  educaţie”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  şi  Academia  de  Studii
Economice Bucureşti (5 martie 2013)

Masă rotundă cu tema „Instituţiile naţionale
de drepturile omului şi activitatea lor în cadrul
grupurilor  de  lucru  ale  Agenţiei  pentru
Drepturile Fundamentale  a Uniunii  Europene”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Şcoala
Naţională  de  Studii  Politice  şi  Administrative,
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi
Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului
(5 martie 2013)

Dezbatere cu tema „Eliminarea şi prevenirea
tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor
şi  fetelor”  temă  propusă  de  Organizaţia
Naţiunilor  Unite  pentru  sărbătorirea  Zilei
internaţionale a femeii,  organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din
România (8 martie 2013)

Masă  rotundă  dedicată  „Inaugurării
săptămânii  europene  de  acţiune  împotriva
rasismului  2013”,  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi
Administrative,  Asociaţia  Română  pentru
Libertate  Personală  şi  Demnitate  Umană  şi
Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului
(12 martie 2013)

Manifestări  organizate  împotriva
discriminării şi încurajării  toleranţei în şcoli cu
tema  „Să  spunem nu  rasismului!”  şi  expoziţii
tematice,  de   Şcoala  gimnazială  „I.A.
Bassarabescu” şi Colegiul naţional „J.Monnet”
din Ploieşti, Asociaţia Adolescenţa în parteneriat
cu  Institutul  Român pentru  Drepturile  Omului
(15 martie 2013)

Concurs  de  eseuri  organizat  în  cadrul
campaniei  de  eliminare  a  tuturor  formelor  de
discriminare  rasială,  a  săptămânii  europene de
acţiune  împotriva  rasismului  organizat  de
Asociaţia  Adolescenţa  în  parteneriat  cu
Institutul  Român pentru  Drepturile  Omului  cu
participarea  şcoalii  gimnaziale  „I.A.
Bassarabescu”, colegiul naţional „J.Monnet” din
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Ploieşti  şi  liceul  tehnologic  „L.Mrazeck”   din
Teleajen (18 martie 2013)

Masă  rotundă  ce  tema  „Educaţia  pentru
drepturile  omului,  pentru  combaterea
rasismului,  discriminării  rasiale,  xenofobiei  şi
intoleranţei”,  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi
Administraţie  şi  Universitatea  Ecologică,
Bucureşti (19 martie 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Investiţia  în  copii:
ruperea  cercului  vicios  al  defavorizării  –
Recomandarea  Comisiei  nr.  2013/112/UE”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România (20 martie
2013)

Simpozion  cu  tema  „Fără  apă  curată,  nu
putem  trăi  o  viaţă  sănătoasă!”,  organizat  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asociaţia  pentru Naţiunile  Unite
din  România,  Asociaţia  Română  pentru
Drepturile  Omului  la  un  Mediu  Sănătos  şi
Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  cu  ocazia  Zilei
Mondiale a Apei (22 martie 2013) 

Conferinţa cu tema „Instituţiile naţionale de
drepturile  omului  şi  activitatea  lor  în  cadrul
grupurilor  de  lucru  ale  Agenţiei  Drepturilor
Fundamentale”, organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului şi Şcoala Naţională de
Studii  Politice  şi  Administrative  (26  martie
2013)

Masă rotundă cu tema „Drepturile omului şi
noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  şi  Academia  de  Studii
Economice Bucureşti (26 martie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Drepturile  omului,
libertatea religioasă şi combaterea discriminării
pe  criterii  religioase”,  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia
Clubul de la Cheia (26-28 martie 2013)

Simpozion  consacrat  Zilei  internaţionale  de
Conştientizare a Autismului organizat în cadrul
campaniei  cu  tema  „Săptămâna  de
conştientizare  a  autismului”,  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din
România şi Şcoala Naţională de Studii Politice
şi Administrative (2 aprilie 2013)

Etapa  de  evaluare  şi  premiere  a  fazei
naţionale  a  olimpiadei  de  ştiinţe  socio-umane,
concurs de excelenţă adresat elevilor, organizată
de Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului
şi  Sportului  în parteneriat  cu Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  la  Baia  Mare  (3-4
aprilie 2013)

Dezbatere  consacrată  săptămânii
internaţionale pentru conştientizarea autismului,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,
pace şi toleranţă (5 aprilie 2013)

Masă rotundă dedicată Zilei Internaţionale a
Sănătăţii  a  cărei  temă  propusă  în  acest  an  de
Organizaţia  Naţiunilor  Unite  se  referă  la
controlul  tensiunii  arteriale,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite
din  România,  Asociaţia  Română  pentru
Drepturile Femeii, Asociaţia Clubul de la Cheia
–  „Victor  Dan  Zlătescu”  şi  cu  concursul
membrilor Institutului Internaţional de Drept de
Expresie şi Inspiraţie  Franceze (8 aprilie 2013)

Simpozion  cu  tema  „Protejarea
sănătăţii-controlul tensiunii arteriale”, organizat
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie
Maramureş şi în parteneriat cu Asociaţia pentru
Naţiunile Unite din România, Asociaţia Clubul
de  la  Cheia  şi  Asociaţia  Română  pentru
Drepturile Femeii (8-10 aprilie 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Să  lucrăm  împreună
pentru sănătate”, organizată de Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi
Asociaţia Clubul de la Cheia în cadrul seriei de
evenimente  consacrate  Zilei  Mondiale  a
Sănătăţii (10-11 aprilie 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Consiliul  pentru
Minorităţile Naţionale la douăzeci de ani de la
înfiinţare”  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu
Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,
democraţie, pace şi toleranţă (15 aprilie 2013)

Masă rotundă cu tema „Douăzeci de ani de la
prima reuniune a Consiliului pentru Minorităţile
Naţionale”,  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România,
Şcoala  Naţională  pentru  Studii  Politice  şi
Administrative, Asociaţia Clubul de la Cheia şi
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Asociaţia Română pentru Drepturile Femeii (16
aprilie 2013)

Masă rotundă cu tema „Drepturile  culturale
şi libertatea conştiinţei în România şi alte state
europene”,  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Universitatea  „Al.Ioan  Cuza”  din  Iaşi  (22-23
aprilie 2013)

Expoziţie  de carte cu publicaţiile  editate de
IRDO  organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Universitatea  „Dimitrie  Cantemir”  din  Cluj,
Facultatea  de  Drept  şi  Asociaţia  pentru
Naţiunile Unite din România (24 aprilie 2013)

Masă rotundă cu tema „Douăzeci de ani de la
adoptarea  declaraţiei  şi  programul  de  acţiune
adoptate  în  cadrul  conferinţei  mondiale  de  la
Viena privind drepturile omului”, organizată de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Universitatea  „Dimitrie
Cantemir”  din  Cluj,  Facultatea  de  Drept,
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi
Asociaţia  pentru  Promovarea  Drepturilor
Familiei – Family Forum (25 aprilie 2013)

A doua ediţie a conferinţei cu tema „Eficienţa
normelor juridice”,  organizată de Universitatea
„Dimitrie  Cantemir”  din  Cluj,  Facultatea  de
Drept  în  parteneriat  cu  Institutul  de  Istorie
„George  Bariţiu”,  Departamentul  de  Cercetări
Socio-Umane  al  Academiei  Române,  Filiala
Cluj-Napoca,  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului,  Institutul  de  Ştiinţe
Administrative  din  Chişinău  şi  Asociaţia
Română de Ştiinţe Penale (26-27 aprilie 2013) 

Masă  rotundă  cu  tema  „Promovarea  şi
protecţia omului la nivel naţional şi importanţa
Declaraţiei de la Viena şi a Planului de acţiune”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia
Clubul de la Cheia şi Asociaţia Family Forum
(28 aprilie 2013)

Masă  rotundă cu  tema  „Libertatea  presei  –
componentă  fundamentală  a  unei  societăţi
democratice”, organizată cu ocazia împlinirii  a
douăzeci de ani de aniversare a Zilei Mondiale a
Libertăţii  Presei  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia
Clubul de la Cheia (3 mai 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Drepturile  omului
într-o Europă unită” organizată cu ocazia Zilei
Europei şi împlinirii a şaizeci şi trei de ani de la

Declaraţia Schuman, de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia
pentru  Naţiunile  Unite  din  România  (9  mai
2013)

Dezbatere  cu tema  „Familia  creează  valori,
valorile  creează  familia”  organizată  cu  ocazia
Zilei  Internaţionale  a  Familiei  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din
România,  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  şi
Asociaţia  pentru  Promovarea  Drepturilor
Familiei „Family Forum” (15 mai 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Drepturile  şi
obligaţiile  familiei  moderne  române  -
problemele  şi  provocările  actuale”,  organizată
cu ocazia Zilei Internaţionale a Familiei şi Ziua
Familiei  Române  de  Radio  România  Antena
Satelor în cadrul emisiunii „Magazin de vorbe”
cu  participarea  Institutului  Român  pentru
Drepturile Omului (15 mai 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Familia  română
–demnitate-solidaritate”,  organizată  cu  ocazia
Zilei  Internaţionale a Familiei  şi Ziua Familiei
Române de Institutul Român pentru Drepturile
Omului  în  colaborare  cu  Universitatea
„Al.I.Cuza”  din  Iaşi  şi  Asociaţia  pentru
Naţiunile Unite din România (18-20 mai 2013)

Concurs  de  postere  cu  tema  „Diversitatea
culturală”,  organizat  cu  ocazia  Zilei
Internaţionale  a  Diversităţii  Culturale  de
Asociaţia  pentru  Dialog  Intercultural  în
parteneriat  cu  Comisia  Naţională  a  României
pentru  UNESCO,  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului şi cu participarea Colegiului
Naţional „Vlaicu Vodă” din Curtea de Argeş şi
Colegiul  Naţional  “Octav  Onicescu”  din
Bucureşti (25 mai 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Gândeşte-te,  Mănâncă,
Salvează  -  să reducem risipa”,  temă aleasă de
Organizaţia  pentru  Naţiunile  Unite  pentru
sărbătorirea  Zilei  Mondiale  a  Mediului,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asociaţia
Română pentru Drepturile Omului la un Mediu
Sănătos,  Asociaţia Română pentru Promovarea
Drepturile Familiei „Family Forum” şi Asociaţia
Română pentru Drepturile Femeii (5 iunie 2013)

Simpozionul cu tema „Cooperarea la nivelul
administraţiei publice pentru crearea unui spaţiu
de libertate şi securitate” organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
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Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi
Asociaţia pentru Drepturile Omului la un Mediu
Sănătos (11-13 iunie 2013)

Masă rotundă organizată de Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului,  Asociaţia  pentru
Naţiunile  Unite din România,  Asociaţia  pentru
Promovarea  Drepturilor  Familiei  „Family
Forum”  şi  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  în
cadrul  manifestărilor  consacrate  Zilei
Internaţionale  împotriva  Exploatării  Copilului
prin Muncă (12 iunie 2013)

Conferinţa  cu  tema „Legislaţia  naţională  în
domeniul  azilului  şi  modul  de  aplicare  a
acesteia”, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,
pace  şi  toleranţă  şi  Asociaţia  pentru  Naţiunile
Unite  din  România  cu  ocazia  Zilei
Internaţionale a Refugiaţilor (20 iunie 2013)

Seminarul  cu  tema  „Europa  ta,  drepturile
tale”  organizat  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Universitatea  Lucian  Blaga  din  Sibiu  şi
Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din România
(1-3 iulie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „România  ţară
semnatară  a  Protocolului  nr.15  la  Convenţia
pentru  apărarea  drepturilor  omului  şi  a
libertăţilor  fundamentale”  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă
şi Asociaţia Clubul de la Cheia (9 iulie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Ziua  mondială  a
populaţiei  şi  drepturile  omului”,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asociaţia  pentru Naţiunile  Unite
din  România  şi  Asociaţia  pentru  Promovarea
Drepturilor  Familiei  „Family Forum” (11 iulie
2013)

A XIX-a ediţie a etapei finale a concursului
naţional „Democraţie şi tolereanţă” organizat de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării
la Braşov (21-25 iulie2013)

Dezbatere  cu  tema  „Educaţia  în  domeniul
drepturilor  omului  şi  sancţionarea  tuturor
formelor  de  discriminare”,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Universitatea  „Al.  I.Cuza”  din
Iaşi  şi  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din
România (22-24 iulie 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Implicarea  tinerilor  în
consolidarea societăţii democratice şi drepturile
omului„ organizată de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,
pace  şi  toleranţă,  Colegiul  Naţional  „Mihai
Eminescu”  din  Baia  Mare  şi  Asociaţia  pentru
Naţiunile Unite din România (28-30 iulie 2013)

Dezbatere  având  ca  temă  Directiva
2013/32/UE  din  26  iunie  2013  privind
„Procedurile comune de acordare şi retragere a
protecţiei  internaţionale”,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite
din  România,  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  şi
Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi
Demnitate Umană (5 august 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Lucrând  cu  şi
pentru  tineri  pentru  o  viaţă  mai  bună”
organizată  cu  prilejul  Zilei  Internaţionale  a
Tineretului  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia
Română pentru Libertate Personală şi Demnitate
Umană (13 august 2013)

Masă rotundă cu tema „Drepturile omului şi
nediscriminarea  în  perioadă  de  criza
economică”  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  cu  ocazia  Zilei
nediscriminării  ce  marchează  ziua  în  care
Guvernul  României  a  aprobat  Ordonanţa
137/31.08.2000  privind  prevenirea  şi
sancţionarea  tuturor  formelor  de  discriminare
(30 august 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Curtea  Europeană  a
Drepturilor Omului la 60 de ani de la intrarea în
vigoare  a  Convenţiei  Europene  a  Drepturilor
Omului” organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului (3 septembrie 2013)

Masă rotundă cu tema „Alfabetizarea digitală
-  o  nouă  provocare”  organizată  de  Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului  cu  ocazia
Zilei Internaţionale a Alfabetizării (6 septembrie
2013)

Simpozion  cu  tema  „Democraţia  şi  criza
economică: oportunităţi şi provocări”, organizat
de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi
Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi
Demnitate Umană (13 septembrie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Să  facem  auzite
vocile  tuturor,  în  sprijinul  democraţiei”  fiind
tema  propusă  de  Organizaţia  pentru  Naţiunile
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Unite  şi  de  Uniunea  Interparlamentară  pentru
ediţia  din  acest  an  pentru  sărbătorirea  Zilei
Internaţionale  a  Democraţiei,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat cu  Asociaţia pentru Naţiunile Unite
din România cu ocazia împlinirii a 5 ani de când
a  fost  sărbătorită  prima  dată  această  zi  (16
septembrie 2013) 

Dezbatere cu tema „Democraţia - un proiect
pentru  secolul  XXI”,  organizată  de  Asociaţia
pentru  Naţiunile  Unite  din  România  în
colaborare  cu  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  şi
Institutul Român pentru Drepturile Omului (18
septembrie 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Uniunea  Europeană  o
diversitate  culturală  şi  lingvistică”,  organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului,
Asociaţia  Română pentru Drepturile  Femeii  şi
Liga  Independentă  Română  pentru  Drepturile
Copilului şi Tânărului cu ocazia Zilei Europene
a Limbilor (26 septembrie 2013)

Masă rotundă cu tema „Drepturile omului şi
dreptul de a şti”, organizată de Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului  cu  ocazia  Zilei
Internaţionale  a  Dreptului  de  a  Şti  (30
septembrie 2013)

Masă rotundă cu tema „Dreptul la sănătate şi
calitatea vieţii persoanelor vârstnice” organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asociaţia  pentru Naţiunile  Unite
din  România  şi  Asociaţia  Română  pentru
Apărarea Drepturilor Omului la Vârsta a Treia
cu  prilejul  Zilei  Internaţionale  a  Persoanelor
Vârstnice (1 octombrie 2013)

Simpozion  cu  tema  „Un  apel  pentru
profesori”,  slogan ales  de  UNESCO împreună
cu  Organizaţia  Internaţională  a  Muncii,
Programul Naţiunilor  Unite  pentru Dezvoltare,
UNICEF  şi  Education  International  pentru
celebrarea  Zilei  Internaţionale  a  Profesorului,
organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului  în  parteneriat  cu  Catedra  UNESCO
pentru  drepturile  omului,  democraţie,  pace  şi
toleranţă (4 octombrie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „De  la  stigmat  la
incluziune:  factori  de  progres  în  domeniul
sănătăţii  mintale”,  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din
România,  Liga  Independentă  Română  pentru
Drepturile Omului la Cultură şi Sănătate, clubul
de  la  Cheia  şi  Asociaţia  Română  pentru

Apărarea  Drepturilor  Persoanelor  la  Vârsta  a
III-a  cu  ocazia  Zilei  Mondiale  a  Sănătăţii
Mintale (10 octombrie 2013)

Conferinţa  cu  tema  „Copii  şi  familiile  se
pronunţă  împotriva  sărăciei”  organizată  cu
ocazia  Zilei  Internaţionale  pentru  Eliminarea
Sărăciei  de Institutul  Român pentru Drepturile
Omului,  Universitatea  Al.I.Cuza  din  Iaşi  şi
Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din  România
(14-15 octombrie 2013)

Masă rotundă cu tema „Eradicarea sărăciei -
un imperativ etic, social, politic şi economic al
umanităţii”,  cu  ocazia  Zilei  Internaţionale
pentru Eradicarea Sărăciei (17 octombrie 2013)

Masă rotundă cu tema “Contribuţii româneşti
la  activitatea  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite”
organizată  cu  prilejul  Zilei  Mondiale  a
Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din
România,  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia,
Asociaţia  pentru  Promovarea  Drepturilor
Familiei-Family Forum (24 octombrie 2013)

Dezbatere interactivă cu tema „Semnificaţia
Zilei ONU şi drepturile copilului” organizată cu
sprijinul  Institutului  Român  pentru  Drepturile
Omului  de  Şcoala  nr.  190  „Maria  Peneş”  cu
ocazia  zilei  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  (24
octombrie 2013)

Cea  de  a  XIX-a  ediţie  a  Universităţii
Internaţionale  a  Drepturilor  Omului  cu  tema
„Drepturile  omului  –  realităţi  şi  perspective”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia
pentru  Naţiunile  Unite  din  România,  Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,
pace şi toleranţă şi Asociaţia Clubul de la Cheia
„Victor Dan Zlătescu”, precum şi cu concursul
membrilor  ELI  ai  Institutului  Internaţional  de
Drept  de  Expresie  şi  Inspiraţie  Franceze  (29
octombrie-3 noiembrie 2013)

Dezbatere cu tema „Cicatricile fascismului şi
ale  antisemitismului  în  istoria  umanităţii”
organizată  de  IRDO  în  colaborare  cu
Universitatea  „Al.I.Cuza”  din Iaşi  şi  Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România  cu ocazia
Zilei  Internaţionale  a  Luptei  Împotriva
Fascismului şi Antisemitismului(8-10 noiembrie
2013)

Ziua Internaţională Împotriva Fascismului şi
Antisemitismului marcată la Şcoala 190 „Maria
Peneş” din Bucureşti (8 noiembrie 2013)
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Dezbatere  privind  tema  campaniei
„Împotriva  discursului  rasist  şi  a  postărilor  pe
internet” lansată de reţeaua europeană înfiinţată
de  United  for  Intercultural  Action  cu  ocazia
Zilei  Internaţionale  Împotriva  Fascismului  şi
Antisemitismului,  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
pace,  democraţie  şi  toleranţă,  Universitatea  de
Nord din Baia Mare, Asociaţia pentru Naţiunile
Unite  din  România,  Asociaţia  Clubul  de  la
Cheia  „Victor  Dan  Zlătescu”,  Universitatea
„Spiru Haret” din Craiova, Facultatea de Drept
şi  Administraţie  Publică  a  Universităţii
„N.Titulescu” din Craiova, Facultatea de Drept
din  Bucureşti,  Şcoala  Naţională  de  Studii
Politice şi Administrative(9 noiembrie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Opriţi  ura”
organizată  de  Fundaţia  Adolescenţa  în
colaborare cu Colegiul Naţional „Jean Monnet”
Ploieşti,  Colegiul  „Spiru  Haret”  Ploieşti  şi
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
cadrul  campaniei  lansate  cu  ocazia  Zilei
Internaţionale  împotriva  Fascismului  şi
Antisemitismului  şi  a avut ca invitat  special  o
fostă  victimă a urei  rasiale,  pe Dl Gilu Iftaru,
care  le-a  destăinuit  elevilor  şi  celorlaţi
particpanţi  trista  poveste  a  copilăriei  sale  (9
noiembrie 2013)

Inaugurarea  ciclului  de  conferinţe  cu  tema
„Transdisciplinaritatea  în  ştiinţa  drepturilor
omului”  organizată  de  Şcoala  Naţională  de
Studii  Politice  şi  Administrative  şi  Institutul
Român pentru Drepturile Omului (19 noiembrie
2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Dreptul  la  joacă  –
primul  pas  spre  înţelepciune”,  organizată  cu
prilejul  Zilei  internaţionale  a  drepturilor
copilului de IRDO în colaborare cu Mitropolia
Moldovei  şi  Bucovinei,  Mânăstirea  Sf.  Ioan
Iacob Hozevitul de la Neamţ (19-21 noiembrie
2013)

Masă rotundă cu tema „Şi noi avem drepturi”
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Liga
Română pentru Apărarea Drepturilor  Copilului
şi Tânărului şi Asociaţia Clubul de la Cheia cu
ocazia  Zilei  Internaţionale  a  Drepturilor
Copilului  ziua  în  care  Adunarea  Generală  a
Naţiunilor Unite a adoptat Convenţia drepturilor
copilului (20 noiembrie 2013)

Conferinţa  Naţională  cu  tema  „Exodul

Tinerilor  –migraţie,  şomaj,  consiliere”,
organizată  de  Universitatea  Ovidius  din
Constanţa, Facultatea de Teologie, Specializarea
Asistenţă Socială şi Facultatea de Drept, Ştiinţe
Administrative, Specializarea Sociologie (22-24
noiembrie 2013)

Conferinţa cu tema „Transdisciplinaritatea în
ştiinţa drepturilor omului” organizată de Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative şi
Institutul Român pentru Drepturile Omului (26
noiembrie 2013)

Curs  cu  tema  „Educaţie  pentru  drepturile
omului şi ale copilului” organizat pentru cadrele
didactice şi didactic-auxiliare din învăţământul
preuniversitar  de  Casa  Corpului  Didactic
Bucureşti în parteneriat cu Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Institutul Român pentru Drepturile
Omului (29-30 noiembrie 2013)

Conferinţa cu tema „Transdisciplinaritatea în
ştiinţa drepturilor omului” organizată de Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative şi
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  (3
decembrie 2013)

Curs  cu  tema  „Educaţie  pentru  drepturile
omului şi ale copilului” organizat pentru cadrele
didactice şi didactic-auxiliare din învăţământul
preuniversitar  de  Casa  Corpului  Didactic
Bucureşti în parteneriat cu Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Institutul Român pentru Drepturile
Omului (7-8 decembrie 2013)

Conferinţa  cu  tema  „20  de  ani  de  muncă
pentru  drepturile  voastre”  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,
Centrul de Studii Canonico-Juridice al Facultăţii
de  Teologie  din  cadrul  Universităţii  „Ovidius”
din Constanţa (9 decembrie 2013)

Simpozion  cu  tema  „20  de  ani  de  muncă
pentru Drepturile  Voastre” organizat  cu ocazia
Zilei  Internaţionale  a  Drepturilor  Omului  de
Parlamentul  României,  Comisia  pentru
drepturile  omului,  culte  şi  problemele
minorităţilor  naţionale  în  parteneriat  cu
Institutul Român pentru Drepturile Omului (10
decembrie 2013)

Campanie  de  conştientizare  şi  informare  a
populaţiei  privind  drepturile  omului  cu  tema
„Scrisoare  către  trecători”  organizată  de
Asociaţia  pentru  Dialog  Intercultural  în
parteneriat  cu  Comisia  Naţională  a  României
pentru  UNESCO,  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  şi  Inspectoratul  Şcolar  al
Municipiului Bucureşti cu concursul mai multor
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colegii  din Bucureşti, Piteşti, Curtea de Argeş
cu  ocazia  celebrării  Zilei  Internaţionale  a
Drepturilor Omului (10 decembrie 2013)

Simpozionul  cu tema  „Drepturile  omului  şi
libertăţile  fundamentale.  Puterea  educaţiei  în
promovarea  şi  protecţia  dreptului  la  fericire  a
tinerilor” organizat  de Fundaţia  Adolescenţa şi
Casa Corpului  Didactic  Prahova în  parteneriat
cu Institutul Român pentru Drepturile Omului şi
Inspectoratul  Şcolar  Judeţean  Prahova  (14
decembrie 2013)

Curs  de  formare  cu  tema  „Drepturile
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în
Europa  Centrală  şi  de  Est”,  organizat  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile  omului,  democraţie,  pace  şi
toleranţă-Universitatea  de  Nord  Baia  Mare
(16-20 decembrie 2013)

Seminar  cu  tema  „Ziua  minorităţilor
naţionale  – promovarea şi protecţia drepturilor
romilor”,  organizat de Institutul  Român pentru
Drepturile  Omului,  Asociaţia  pentru  Naţiunile
Unite din România şi Asociaţia Family Forum
(17 decembrie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „21  de  ani  de  la
adoptarea  de către  Adunarea  Generală  ONU a

Declaraţiei  cu privire  la  drepturile  persoanelor
aparţinând  minorităţilor  naţionale,  etnice,
lingvistice şi religioase” organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului şi Centrul  de
Studii  Canonico-Juridice  al  Facultăţii  de
Teologie  din  cadrul  Universităţii  “Ovidius”
(7-18 decembrie 2013)

Seminar  cu  tema  „Ziua  internaţională  a
drepturilor  omului”,  organizat  de  Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului  şi  Asociaţia
pentru  Naţiunile  Unite  din  România  (18
decembrie 2013)

Seminar  cu  tema  „Viena  *20  Evoluţia
protecţiei  drepturilor  omului”,  organizat  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile  omului,  democraţie,  pace  şi
toleranţă-Universitatea  de  Nord  Baia  Mare
(19-21 decembrie 2013)

Curs  de  formare  cu  tema  „Instituţiile
naţionale  pentru  drepturile  omului  şi
Principiile de la Paris”, organizat de Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile  omului,  democraţie,  pace  şi
toleranţă-Universitatea de Nord Baia Mare (30
decembrie 2013)
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Anexa B

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

Masă rotundă cu  tema  „Medierea  în  2013”
organizată  de  Universitatea  Creştină  „Dimitrie
Cantemir”  – Masteratul  de  Mediere şi
Masteratul de Integrare şi Afaceri Europene (15
ianuarie 2013)

Conferinţa  de  închidere  a  campaniei  de
conştientizare şi sensibilizare a opiniei  publice
privind  prevenirea  şi  combaterea  violenţei  în
familie,  organizată  de  Ministerul  Muncii,
Familiei,  Protecţiei  Sociale  şi  Persoanelor
Vârstnice (28 ianuarie 2013)

Conferinţa  cu  tema  „Tudor  R.  Popescu  –
personalitate  a  vieţii  juridice  româneşti”,
organizată  de  Institutul  de  Cercetări  Juridice
„Acad. Andrei Rădulescu” (11 februarie 2013)

Conferinţa  cu  tema  „Acceptarea  de  către
România  a  jurisdicţiei  obligatorii  a  Curţii
Internaţionale de Justiţie. Aventaje şi tendinţe”,
organizată  de Ministerul  Afacerilor  Externe  (4
februarie 2013)

Dezbatere cu tema „Răspunderea obiectivă şi
răspunderea bazată pe vinovăţie”, organizată de
Institutul  de  Cercetări  Juridice  „Acad.  Andrei
Rădulescu” din cadrul  Academiei  Române (25
februarie 2013)

Lansarea volumului  „Drept civil.  Drepturile
reale  principale  în  reglementarea  noului  Cod
civil”,  autor  prof.univ.dr.  Corneliu  Bîrsan,
0rganizată  de  Universitatea  Bucureşti,
Facultatea  de  Drept  cu  sprijinul  Editurii
Hamangiu (28 februarie 2013)

Conferinţa  cu  tema  „Constantin  Noica  şi
timpul  cel  blând  al  culturii  europene”,
organizată  de  Biblioteca  Metropolitană
Bucureşti  şi  Asociaţia  Culturală  „Prietenii  lui
Mircea Eliade” (1 martie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Trăind  cu  scleroză
multiplă în România”, organizată de Societatea
de  Scleroză  Multiplă  din  România  (4  martie
2013)

Conferinţa  cu  tema „Constituţiile  Europei”,
organizată  de  Institutul  de  Cercetări  Juridice
„Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei
Române,  cu  participarea  dlui  prof.dr.  Didier
Maus,  preşedinte  emerit  al  Asociaţiei
Internaţionale de Drept Constituţional (6 martie

2013)
Conferinţa  cu  tema  „Răspunderea  culturii”,

organizată  de  Academia  Română,  Institutul
Cultural Român (6 martie 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Revizuirea
Constituţiei-necesitate,  oportunitate,  obiective
posibile”  organizată  de  Academia  Română,
Institutul  de  Cercetări  Juridice  „Acad.  Andrei
Rădulescu” în colaborare cu Asociaţia Română
de Drept Constituţional (7 martie 2013)

Sesiune  de  comunicări  ştiinţifice  cu  tema
„Raporturile  între  puterile  statului  în  sistemul
constituţional  românesc  –  o  evaluare  în
perspectiva  revizuirii  Constituţiei”,  organizată
de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”,
Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului
în colaborare cu Institutul de Ştiinţe Politice şi
Relaţii  Internaţionale  al  Academiei  Române şi
în  parteneriat  publicistic  cu  revista  „Dreptul”
(11 martie 2013)

Conferinţa cu tema „Globalizare, comunicare
şi francofonie” şi lansarea volumelor traduse în
limba română „Despre comunicare şi internet”
şi  „O  teorie  critică  a  noilor  media”,  autor
Dominique Wolton, organizate de Facultatea de
Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Şcolii
Naţionale de Studii Politice şi Administraţie (19
martie 2013)

Sesiunea  de  comunicări  ştiinţifice  cu  tema
„Dreptul – actualitate şi perspectivă” organizată
de   Universitatea  Ecologică  din  Bucureşti,
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative (20
martie 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Constituţia  din  1991.
Pregătire,  dezbatere,  aprobare”,  organizată  de
Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi
Administraţie (20 martie 2013)

Întâlnire  pentru  comemorarea  Zilei
internaţionale  pentru  eliminarea  discriminării
rasiale cu tema „Rasismul şi sportul”, organizată
de  Biroul  Înaltului  Comisar  al  Organizaţiei
Naţiunilor  Unite  pentru  Drepturile  Omului
(20-21 martie 2013)

Reuniune  privind  activitaţile  comune  ale
Paneurope  Suisse  şi  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului (22-23 martie 2013)
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Întâlnire  de  lucru  cu  coordonatorul
Institutului  Interdisciplinar  pentru  Etică  şi
Drepturile  Omului  din cadrul  Universităţii  din
Fribourg (22-23 martie 2013)

Conferinţa cu tema „Dreptul constituţional al
Uniunii  Europene”  organizată  de  Asociaţia
Română de Drept şi Afaceri Europene şi Centrul
de Studii  de Drept European al  Institutului  de
Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române
(27 martie 2013)

Conferinţa  cu  tema  „Medierea  în  contextul
noilor  Coduri”  organizată  de  Universitatea  de
Vest  Timişoara  –  Facultatea  de  Drept  în
parteneriat  cu Asociaţia  O Şansă pentru Viitor
(28 martie 2013)

Sesiune  de  comunicări  ştiinţifice  cu  tema
„Continuitate  şi  discontinuitate  în  dreptul
român”  organizată  de  Institutul  de  Cercetări
Juridice  „Acad.  Andrei  Rădulescu”  al
Academiei Române (29 martie 2013)

Ediţia a II-a a Conferinţei  tinerilor cu tema
„Justiţia  şi  drepturile  omului”  organizată  de
Universitatea  Creştină  „Dimitrie  Cantemir”,
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
(2 aprilie 2013)

Conferinţa  internaţională  cu  tema  „Modele
de  succes  în  abordarea  integrată  a  serviciilor
pentru  diagnosticarea,  intervenţia  recuperării,
funcţionalităţii,  integrarea socială,  educaţională
şi  profesională  a  persoanelor  cu  tulburare  de
spectru  autist”  organizată  de  Federaţia  pentru
Drepturi  şi  Resurse  pentru  Persoanele  cu
Tulburări  în  Spectrul  Autist  la  Palatul
Parlamentului (3 aprilie 2013)

Dezbaterea  cu  tema  „Noi  cercetări  privind
locul  şi  rolul  structurilor  militare  în  acţiunea
externă  a  României  şi  lansarea  volumelor
„Statul  major  general  român  (1859-1950).
Organizare  şi  atribuţii  funcţionale”  autori  Ion
Giurcă şi Maria Georgescu şi lucrarea „Serviciul
de  informaţii  al  României  în  războiul  de
integrare  naţională  (1916-1920)  autor  Alin
Spătaru (4 aprilie 2013)

Simpozionul  cu  tema  „Justiţia  şi  drepturile
omului”,  organizată  de  Universitatea  Dimitrie
Cantemir  Bucureşti,  Facultatea  de  Ştiinţe
Juridice şi Administrative”( 4 aprilie 2013)

Conferinţa internaţională cu tema „Ecologia
secolului  XXI,  provocări  şi  perspective”,
organizată de Universitatea Ecologică Bucureşti
(4-5 aprilie 2013)

Dezbatere  privind  „Legea  115/2012  –
Obligativitatea  şedinţei  de  informare  pe
înţelesul  tuturor”,  organizată  de  Institutul
Internaţional  de  Mediere,  Asociaţia  O  Şansă
pentru  Viitor  şi  Asociaţia  Centrul  Avocaţilor
Mediatori (6 aprilie 2013)

Conferinţa  internaţională  cu  tema
„Provocările  secolului  XXI  în  drept  şi
administraţia publică” ediţia a 2-a, organizată de
Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş în
colaborare  cu  Fundaţia  „Pro  Iure”  din  Târgu
Mureş şi în parteneriat cu Consiliul Local Târgu
Mureş,  Primăria  Târgu  Mureş,  Consiliul
Judeţean Mureş, Universitatea Saint Quentin en
Yvelines din Franţa, Universitatea Corvinus din
Budapesta,  Universitatea  din Salento,  Italia,  şi
Universitatea  din  Miskolc,  Ungaria  (11-12
aprilie 2013)

Colocviu  cu  tema  „Preocupări  în  domeniul
financiar-bancar  în  contextul  modificărilor
survenite  la  nivel  european”,  organizat  de
Asociaţia  Europeană  de  Drept  Bancar  şi
Financiar – România (12-13 aprilie 2013)

Ceremonia  de  inaugurare  a  Pieţei
Francofoniei,  organizată  de  Ministerul
Afacerilor  Externe  şi  Primăria  Municipiului
Bucureşti  cu prilejul  aniversării  a  douăzeci  de
ani  de  la  aderarea  României  la  Organizaţia
Internaţională a Francofoniei (15 aprilie 2013)

Forumul  european  al  juriştilor  –  a  şaptea
ediţie,  organizat  de  Baroul  din  Barcelona  în
colaborare  cu Academia  de Drept  European şi
Universitatea  Autonomă  din  Barcelona  (17-20
aprilie 2013)

Colocviu  internaţional  cu  tema  „Evoluţia
noţiunii de familie şi influenţa sa asupra ordinii
succesorale  legale”,  organizat  de   Uniunea
Naţională  a  Notarilor  Publici  din  România  şi
Asociaţia „Henri Capitant” (19-20 aprilie 2013)

Seminar cu tema „Evaluarea situaţiei actuale
şi  a  tendinţelor  protecţiei  drepturilor  de
proprietate intelectuală din România”, organizat
cu  prilejul  Zilei  Mondiale  a  Proprietăţii
Intelectuale  sub  egida  Grupului  de  Lucru  pe
Probleme  de  Proprietate  Intelectuală  şi
coordonat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie (24 aprilie 2013)

Conferinţa  cu  tema  „Condamnările  suferite
de România la CEDO în anul 2012. Analize şi
perspective”  şi  lansarea  volumului  „Hotărârile
CEDO  în  cauzele  împotriva  României  -2012.

DREPTURILE OMULUI 77



Analiză,  consecinţe,  autorităţi  potenţial
responsabile”,  vol.  VIII,  organizate  în  seria
„Cultura  dreptului  european”  de  Centrul  de
Studii  de  Drept  European  al  Institutului  de
Cercetări  Juridice  din  cadrul  Academiei
Române,  Asociaţia  Magistraţilor  Europeni
pentru  Drepturile  Omului,  Asociaţia  Forumul
Judecătorilor din România şi Asociaţia Română
de  Drept  şi  Afaceri  Europene  şi  Editura
Universitară (24 aprilie 2013)

Întâlnirea  suplimentară  privind  dimensiunea
umană  cu  tema  „Libertatea  de  circulaţie  şi
interacţiune  umană”,  organizată  de  Biroul
Organizaţiei  pentru  Securitate  şi  Cooperare  în
Europa  pentru  Instituţiile  Democratice  şi
Drepturile Omului (24-26 aprilie 2013)

Seminarul  cu  tema  „Politica  de  integrare  a
imigranţilor  în  muncă”,  organizat  de Institutul
European  de  Administraţie  Publică  (25-26
aprilie 2013)

Reuniunea  de  lucru  cu  tema  „Strategia
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor
români  aparţinând  minorităţii  rome  pentru
perioada  2012-2020”,  organizată  de  Guvernul
României,  Agenţia  Naţională  pentru  Romi  în
parteneriat  cu  Şcoala  Naţională  de  Studii
Politice  şi  Administrative  în scopul  consultării
privind  procesul  de  actualizare  a  strategiei
privind minoritatea romă (30 aprilie 2013)

A  douăzeci  şi  şasea  întâlnire  anuală  a
Comitetului  Internaţional  de  Coordonare  al
Instituţiilor  Naţionale  pentru  Promovarea  şi
Protecţia  Drepturilor  Omului  organizată  de
Înaltul  Comisariat  ONU  pentru  Drepturile
Omului (6-8 mai 2013)

Conferinţa  Preşedinţiei  Uniunii  având  ca
temă  „Egalitatea,  drepturile  fundamentale  şi
statul  de  drept”  şi  organizată  de  Preşedenţia
Irlandeză  a  Consiliului  Uniunii  Europene,
Comisia  Europeană,  Agenţia  pentru  Drepturi
Fundamentale  a  Uniunii  Europene,  Comisia
Irlandeză  pentru  Drepturile  Omului  şi
Autoritatea  pentru  Egalitatea  de  Şanse  (9-10
mai 2013) 

Conferinţa naţională cu tema „Spaţiul public
european  –  încotro?”,  organizată  de
Universitatea  Dimitrie  Cantemir  Bucureşti  (9
mai 2013)

Concursul  de  cultură  generală  cu  tema
„Uniunea  Europeană  –unitate  în  diversitate”,
organizată  de  Universitatea  Dimitrie  Cantemir

Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei (9
mai 2013)

Seminarul „Austeritatea şi drepturile omului
în  Europa”  organizat  de  Grupul  European  al
Instituţiilor Naţionale de Drepturile Omului (13
inuie 2013)

Expunerea  cu  tema  „Franţa,  un  an  de
guvernare  socialistă.  Tentative  şi  limite”,
organizată  de  Fundaţia  Europeană  Titulescu,
Centrul de Studii Strategice (15 mai 2013)

Conferinţa  internaţională  cu  tema  „Relaţia
transatlantică  într-o  lume  cu  crize  multiple”
organizată  de  Institutul  pentru  Studierea
Evenimentelor Extreme în parteneriat cu École
Nationale  d’Administration  Publique  Montreal
(15 mai 2013)

Ediţia  a  V-a  a  conferinţei  internaţionale  a
doctoranzilor  în  drept,  organizată  de  Şcoala
Doctorală  a  Facultăţii  de  Drept  şi  Ştiinţe
Administrative din cadrul Universităţii  de Vest
din  Timişoara,  împreună  cu  Centrul  European
de Studii şi Cercetări Juridice Timişoara (16-18
mai 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Noi  perspective
profesionale  –  Diplomaţia  economică  şi
comercială”,  organizată  de  Universitatea
Dimitrie  Cantemir  Bucureşti,  Facultatea  de
Relaţii Economice Internaţionale (16 mai 2013)

Sesiunea  ştiinţifică  cu  tema  „Spiru  Haret
(1851-1912)–  triumful  pedagogiei  româneşti”,
organizată  de  Secţia  de  Filozofie,  Teologie,
Psihologie şi Pedagogie a Academiei Române şi
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a
Universităţii Bucureşti (17 mai 2013)

Conferinţa  cu  tema „Femeia  musulmană  în
societatea  românească  şi  cea  europeană”,
organizată  de Asociaţia  Surori  Musulmane (19
mai 2013)

A 6-a Reuniune a  grupului  de lucru pentru
implementarea  Convenţiei  UN  privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi organizată
de Grupul European al Instituţiilor Naţionale de
Drepturile Omului (21-22 mai 2013)

Conferinţa cu tema „Cultura participativă în
România”,  organizată  în  cadrul  proiectului
„Iniţiativa pentru societatea civilă” de Fundaţia
Multimedia  pentru  Democraţie  Locală,  Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative şi
Operations Research (22 mai 2013)

Conferinţa internaţională cu tema „Mijloace
juridice  şi  instituţionale  de  luptă  împotriva
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drogurilor”,  organizată  de  Universitatea
Dimitrie Cantemir Bucuresti (23 mai 2013)

Conferinţa  internaţională  cu  tema  „Politica
legislativă  între  reglementare  europeană,
naţională  şi  internaţională.  Noi  perspective  ale
dreptului”,  organizată  de  Universitatea  Titu
Maiorescu  în  colaborare  cu  Academia
Oamenilor  de Ştiinţă  din România (24-25 mai
2013)

Workshop  româno-american  cu  tema
„Impactul  noilor  tehnologii  asupra  sferei
media”,  organizat  de  Centrul  de  Cercetare  în
Comunicare,  Facultatea  de  Comunicare  şi
Relaţii  Publice  din  cadrul  Şcolii  Naţionale  de
Studii  Politice  şi  Administrative  (27-28  mai
2013)

Conferinţa  internaţională  cu  tema
„Actualitatea  în  domeniul  juridic
financiar-bancar  pe  plan  internaţional  şi
naţional”,  organizată  de Asociaţia  Consilierilor
Juridici  din  Sistemul  Financiar  Bancar  şi
Asociaţia  Europeană  de  Drept  Bancar  –
România (29 mai-1 iulie 2013)

Prima  conferinţă  naţională  a  experţilor  în
legislaţia  muncii  organizată  de  Uniunea
Naţională  a  Experţilor  în  Legislaţia  Muncii,
Universitatea  Ecologică  din  Bucureşti  şi
Asociaţia de Dreptul Muncii (30 mai 2013)

Sesiunea  ştiinţifică  a  cadrelor  didactice  cu
tema  „Tendinţe  şi  perspective  în  dezvoltarea
economiei  româneşti”,  organizată  de
Universitatea Dimitrie Cantemir, Bucureşti. (30
mai 2013)

A  XVI-a  ediţie  a  Zilelor  juridice
franco-române  cu  tema  „Patrimoniul”
organizată  de  Institutul  de  Cercetări  Juridice
„Acad.  Andrei  Rădulescu”,  Academia  Română
şi Societatea de Legislaţie Comparată (31 mai-1
iunie 2013)

A doua Conferinţă Academos, organizată de
Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi
Administrative  –  Bucureşti.  Lucrările
conferinţei vor fi editate şi publicate în revista
„Reconstructing Good Society” (5-7 iunie 2013)

Întâlnire  inter-universitară  dedicată  elitei  cu
studii  de  administraţie  publică,  organizată  de
Facultatea  de Administraţie  Publică  din cadrul
Şcoalii  Naţionale  de  Studii  Politice  şi
Administrative,  Facultatea  de  Administraţie  şi
Management  Public  din  cadrul  Academiei  de
Studii  Economice  Bucureşti,  Facultatea  de

Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul
Universităţii  „Al.  Ioan  Cuza”  din  Iaşi  şi
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi
ale  Comunicării  din  cadrul  Universităţii
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (17 iunie 2013) 

Conferinţa  cu  tema  „Procedura  trimiterii
preliminare.  Principii  de  drept  al  Uniunii
Europene şi experienţe ale sistemului roman de
drept”  organizată,  în  seria  „IADUER  –
interpretarea  şi  aplicarea  dreptului  Uniunii
Europene în România”,  de Centrul de Studii de
Drept  European  al  Institutului  de  Cercetări
Juridice  din  cadrul  Academiei  Române,
Asociaţia  Forumul  Judecătorilor  din  România,
Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene
şi Editura C.H.Beck (19 iunie 2013)

Prima  ediţie  a  conferinţei  internaţionale  cu
tema „Strategia 2013–strategii pentru o lume în
schimbare”,  organizată  de Şcoala Naţională  de
Studii  Politice şi Administrative,  Facultatea de
Management  şi  Facultatea  de  Comunicare  şi
Relaţii  Publice  în  parteneriat  cu  Banca
Naţională a României. (27-28 iunie 2013)

Reuniunea  consultativă  organizată  de
Raportorul  special  în  domeniul  drepturilor
culturale cu tema „Cazuri istorice şi memoriale
în  societăţile  divizate”  conform  Rezoluţiei
nr.23/10 a Consiliului pentru Drepturile Omului
adoptată la cea de a 23-a sesiune a sa (4-5 iulie
2013)

Întâlnire de lucru la Institutul Interdisciplinar
de Etică şi Drepturile Omului privind activităţile
instituţiilor care fac parte din Reţeau Europeană
a  Institutelor  pentru  Drepturile  Omului  (6-7
iulie 2013)

A 6-a sesiune a Grupului de experţi privind
drepturile  populaţiei  indigene,  organism
subsidiar al  Consiliului ONU pentru drepturile
omului (8-12 iulie 2013)

A  55-a  sesiune  a  Comitetului  Organizaţiei
Naţiunilor Unite pentru eliminarea discriminării
faţă  de  femei,  având  ca  temă  centrală
monitorizarea implementării Convenţiei privind
eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă
de  femei,  organizată  sub  patronajul  Înaltului
Comisar ONU pentru Drepturile Omului (15-18
iulie 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Protocolul  nr.15  al
Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor
omului  şi  a  libertăţilor  fundamentale  -  un
protocol  de  reformă”,  organizată  de  Asociaţia
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pentru  Promovarea  Drepturilor  Familiei
„Family Forum” (26 iulie 2013)

Acţiunea  finală  a  Caravanei  „CASPER”,  o
campanie  naţională  de  sensibilizare  în  scopul
schimbării  atitudinii  sociale  privind persoanele
cu dizabilităţi  desfăşurată  în cadrul  proiectului
cu tema „Servicii  sociale  integrate  şi formarea
vocaţională  pentru  persoane  cu  dizabilităţi”,
organizată, la Bucureşti sub sloganul „Dărâmăm
ziduri  pentru  a  construi  punţi”,  de  Ministerul
Muncii,  Familiei,  Protecţiei  Sociale  şi
Persoanelor Vârstnice (1 august 2013)

Conferinţa naţională  cu  tema  „Pentru  o
economie a solidarităţii”, organizată cu prilejul
încheierii  proiectului  cu  tema  „Prometeus  –
promovarea economiei sociale în România prin
cercetare,  educaţie  şi  formare  profesională  la
standarde  europene”  implementat  de  Fundaţia
pentru  Dezvoltarea  Societăţii  Civile  în
parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calităţii
Vieţii,  Universitatea  Bucureşti  -  Facultatea  de
Sociologie,  European  Research  Institute  on
Cooperative  and  Social  Enterprises  şi  Centrul
Naţional  de  Pregătire  în  Statistică  (29  august
2013)

Dezbatere cu tema  „Eficientizarea activităţii
de control în domeniul relaţiilor de muncă şi în
cel al supravegherii pieţei, securităţii şi sănătăţii
în muncă. Exemple de bune practici. Valenţe şi
oportunităţi”,  organizată  de  Universitatea
„Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, Instituţia
Prefectului – judeţul Argeş şi Consiliul Judeţean
Argeş (12 septembrie 2013)

Conferinţa  anuală  a  proiectelor  europene
organizată  de  Institutul  de  Drept  European  la
Viena (4-7 septembrie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Oportunităţi  şi
obstacole  în  atingerea  obiectivelor  Agendei
Europa 2020 din perspectiva reconcilierii vieţii
de  familie  cu  cea  profesională”  organizată  în
cadrul proiectului „Echilibru - o nouă abordare a
vieţii familiale cu cea profesională”, cofinanţat
din  Fondul  Social  European  prin  Programul
Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor
Umane  de  Ministerul  Muncii,  Familiei,
Protecţiei  Sociale  şi  Persoanelor  Vârstnice  în
parteneriat cu  Fondazione Federico II, Instituto
Formacion  Integral  Spania,  Global
Commercium  Development,  Direcţia  Generală
de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului
Sector 6 Bucureşti, Consiliul Local al sectorului

3 Bucureşti şi Primăria Municipiului Braşov (20
septembrie 2013)

Conferinţa finală a proiectului cofinanţat din
Fondul  Social  European  prin  Programul
Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor
Umane 2007-2013 cu tema „Integrare pe piaţa
muncii:  şanse  sporite  pentru  persoanele  cu
dizabilităţi”, organizată de Asociaţia COLFASA
prin  intermediul  Centrului  de  Incluziune
Socială, Bucureşti (23 septembrie 2013)

Conferinţa internaţională cu tema „Jurisdicţia
constituţională  după  20  de  ani  de  la  căderea
cortinei  comuniste”,  organizată  de  Curtea
Constituţională a României cu spijinul Fundaţiei
germane  pentru  Cooperare  Juridică
Internaţională (2-3 octombrie 2013)

Conferinţa cu tema „Consolidarea împreună
a  protecţiei  drepturilor  fundamentale  în
contextul  unui  mediu  al  drepturilor  omului  în
continuă  schimbare”,  organizată  de  Agenţia
pentru  Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii
Europene  împreună  cu  Consiliul  Europei,
Reţeaua Europeană a Organismelor de Egalitate,
Reţeaua  Europeană  a  Instituţiilor  Naţionale
pentru Drepturile Omului (7-8 octombrie 2013)

Conferinţa naţională cu tema „Noul Cod civil
român  la  doi  ani  de  la  intrarea  în  vigoare.
Probleme  teoretice  şi  practice”  organizată  de
Institutul  de  Cercetări  „Acad.  Andrei
Rădulescu” al Academiei Române şi Publicaţiile
„Dreptul” ale Uniunii Juriştilor din România (9
octombrie 2013)

Dezbatere  cu tema „De ce avem nevoie  de
mecanisme  independente  de  monitorizare  a
respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
mintale  din  instituţii?”  din  cadrul  Proiectului
„Societatea civilă,  partner activ  în procesul de
elaborare  şi  evaluare  a  politicilor  publice”  şi
organizată  de  Centrul  de  Resurse  Juridice  (10
octombrie 2013)

Ceremonia de decernare a titlului de Doctor
Honoris Causa a domnului Gianni Buquicchio,
Preşedinte  al  Comisiei  Europene  pentru
Democraţie  prin  Drept  al  Consiliului  Europei,
organizată  de  Universitatea  din  Bucureşti  (18
octombrie 2013)

Întâlnire,  pentru  documentare  în  vederea
elaborării  raportului  „Serviciile  sociale  în
Europa:  legislaţie  şi  practici  cu  privire  la
separarea  copiilor  de  familiile  lor  în  statele
membre  ale  Consiliului  Europei”,  cu  doamna
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Olga  Borzova,  membru  al  Comisiei  pentru
afaceri sociale, sănătate şi dezvoltare durabilă a
Adunării  Parlamentare  a  Consiliului  Europei,
organizată de Parlamentul României,  Delegaţia
la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
(22 octombrie 2013) 

A şaptea întâlnire a Grupului de lucru privind
promovarea  şi  monitorizarea  implementării
Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor
cu dizabilităţi organizată de Centrul Belgian de
Egalitate şi Antisemitism şi Reţeaua Europeană
de Instituţii Naţionale pentru Drepturile Omului
la (23-24 octombrie 2013)

A patra ediţie a întâlnirii anuale a Forumului
de  lucru  privind  implementarea  Convenţiei
ONU  privind  drepturile  persoanelor  cu
dizabilităţi  în Uniunea Europeană organizat  de
Comisia Europeană (24-25 octombrie 2013)

Prima conferinţă cu tema „Politicile europene
în  domeniul  drepturilor  omului:  Cetăţenia
europeană  –  Implicaţiile  Cartei  Drepturilor
Fundamentale a UE asupra spaţiului juridic din
România”, organizată de Societatea Română de
Drept  European şi Şcoala de Studii  Politice şi
Administrative (24-25 octombrie 2015)

Reuniune restrânsă a Comisiei  Europene cu
statele  membre  UE  şi  instituţiile  naţionale
pentru drepturile omului, cu tema „Promovarea,
protecţia şi urmărirea drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi  din Convenţia  Naţiunilor  Unite  (25
octombrie 2013)

A patra întâlnire a Grupului de lucru juridic
din  cadrul  Reţelei  Europene  a  Instituţiilor  de
Drepturile  Omului  cu tema  „Rolul  instituţiilor
naţionale pentru drepturile omului şi a grupului
de  lucru  în  procesul  de  reformă  a  Curţii
Europene a Drepturilor Omului” organizată  de
Reţeaua  Europeană  de  Instituţii  Naţionale
pentru  Drepturile  Omului  (25-27  octombrie
2013)

A  şasea  Conferinţă  anuală  cu  tema
„Administraţia  publică  între  misiuni  şi
constrângeri  bugetare.  Dimensiuni  juridice  şi
manageriale”, organizată de Şcoala Naţională de
Studii  Politice  şi  Administrative  şi  Centrul  de
Drept Public şi Ştiinţe Administartive (CDPSA)
(8 noiembrie 2013)

Al cincilea congres al Asociaţiei Francofone
al  Instituţiilor  Naţionale  de  Drepturile  Omului
(AFCNDH) cu tema „AFCNDH în dinamica de
promovare  a  instituţiilor  naţionale  pentru

drepturile omului în conformitate cu Principiile
de la Paris” (8-10 noiembrie 2013)

Conferinţa  cu  tema  „Combaterea
infracţiunilor  motivate  de  ură  în  Uniuniea
Europeană”,  organizată  de  Agenţia  pentru
Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii  Europene
organizată de FRA în cooperare cu preşidenţia
Lituaniană a Consiliului Uniunii Europei (12-13
noiembrie 2013)

Întâlnirea  Reţelei  Europene  a  Instituţiilor
Naţionale pentru Drepturile Omului (ENNHRI)
organizată  de  Biroul  pentru  Instituţii
Democratice  şi  Drepturile  Omului  al
Organizaţiei  pentru  Securitate  şi  Cooperare  în
Europa (OSCE/ODHR) (13-15 noiembrie 2013)

Conferinţa internaţională a nediscriminării şi
egalităţii  de  şanse  NEDES  2013  cu  tema
„Exercitarea  dreptului  la  nediscriminare  şi
egalitate  de şanse în societatea  contemporană”
organizată  de  Universitatea  Creştină  „Dimitrie
Cantemir”  din  Bucureşti,  Consiliul  Naţional
pentru  Combaterea  Discriminării  (20-22
noiembrie 2013)

Conferinţa  cu  tema  "Bazele  justiţiei:
Conturarea  politicilor  în  domeniul  justiţiei  din
Europa  pentru  următorii  ani”  organizată  de
Comisia Europeană (21-22 noiembrie 2013)

Conferinţa  naţională  cu  tema  „Exodul
tinerilor  –migraţie,  şomaj,  consiliere”,
organizată  de  Universitatea  Ovidius  din
Constanţa, Facultatea de Teologie, Specializarea
Asistenţă Socială şi Facultatea de Drept, Ştiinţe
Administrative, Specializarea Sociologie (22-24
noiembrie 2013)

Întâlnire cu reprezentanţii Comisiei Europene
şi  ai  Forumului  European  al  Dizabilităţii  cu
tema  “Promovarea  şi  protecţia  drepturilor
persoanelor  cu  dizabilităţi  în  Uniunea
Europeană” (23-24 noiembrie 2013)

Întâlnirea Asociaţiilor Europene a Naţiunilor
Unite  organizată  de  la  Bruxelles  de  Federaţia
Mondială  a  Asociaţiilor  Naţiunulor  Unite
WFUNA’s  next  European  UNAs  Meeting,
(25-26 noiembrie 2013)

Conferinţa internaţională cu tema „Probleme
de drept  public  şi  de drept  privat  în  aplicarea
noilor  coduri”  organizată  de  Universitatea
Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Drept şi
Ştiinţe Administrative (26 noiembrie 2013)

Ediţia  a  6-a  a  forumului  Organizaţiei
Naţiunilor  Unite  privind  problemele
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minorităţilor cu tema "Dincolo de libertatea de
religie  sau  convingeri:  garantarea  drepturilor
minorităţilor  religioase”  organizat  la  Geneva
(26-27 noiembrie 2013)

Forumul  anual  al  prestatorilor  de  servicii
pentru  persoane  cu  dizabilităţi  organizat  de
Reţeaua  Informală  a  Prestatorilor  de  Servicii
pentru  Persoane  cu  Dizabilităţi  din  România
(DIZABNET)  şi  Fundaţia  Alpha  Transilvană
(27-28 noiembrie 2013)

A  patra  ediţie  a  „Galei  persoanelor  cu
dizabilităţi” cu tema „Egal e normal - e normal
să  fim  împreună,  nu  separat”  organizată  de
ActiveWatch,  Fundaţia  Motivation  alături  de
Dedeman  şi  Fundaţia  Vodafone  România,  sub
înaltul  patronaj  al  Reprezentanţei  Comisiei
Europene în România cu ocazia Zilei Mondiale
a Persoanelor cu Dizabilităţi (2 decembrie 2013)

A  doua  sesiune  a  forumului  Organizaţiei
Naţiunilor  Unite  privind  mediul  de  afaceri  şi
drepturile omului, organizată de Consiliul ONU

pentru Drepturile Omului (2-4 decembrie 2013)
Recital de poezie şi pian, expoziţie de pictură

-  eveniment  de  coştientizare  a  potenţialului
persoanelor cu dizabilităţi organizat de Direcţia
Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi din cadrul
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi  Persoanelor  Vârstnice  cu  ocazia  Zilei
internaţionale  de  solidaritate  cu  persoanele  cu
dizabilităţi  (3  decembrie  2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Eficientizarea
monitorizării  respectării  drepturilor  omului  în
instituţiile din România” organizată de Senatul
României,  Comisia  pentru  drepturile  omului,
culte  şi  minorităţi  şi  Consiliul  Naţional  pentru
Combaterea Discriminării (10 decembrie 2013)

Gala de Excelenţă a Romilor 2013 organizată
de  Agenţia  Naţională  pentru  Romi  şi  Partida
Romilor  „Pro-Europa”  cu  sprijinul  artistic  al
Dlui Mădălin Voicu şi al Dlui Damian Drăghici
cu ocazia Zilei Internaţionale a Minorităţilor (18
decembrie 2013)
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