II. RAPORT DE ACTIVITATE AL
INSTITUTULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI
2014
- PROIECT Institutul Român pentru Drepturile Omului
(IRDO) organism independent, cu personalitate
juridică, înființat prin lege – Legea nr. 9/1991,
reprezintă prima instituție națională pentru
drepturile omului creată în România după 1989
și singura instituție națională din țara noastră
care a fost recunoscută ca având această calitate,
de către Comitetul de Coordonare a Instituțiilor
Naționale pentru Drepturile Omului din sistemul
ONU1. Institutul, este de asemenea, membru al
Rețelei Europene a Instituțiilor Naționale pentru
Drepturile Omului, al Asociației Comisiilor
Francofone de Drepturile Omului, al Institutului
de Drept European de la Viena, alături de Înalta
Curte de Casație și Justiție, al Institutului
Internațional de Drept de Expresie și Inspirație
Franceze.
IRDO corespunde Principiilor de la Paris
formulate în 1991 la Conferința consacrată
instituțiilor naționale de drepturile omului,
principii devenite document oficial al Adunării
Generale ONU în 1993, și care au în vedere: un
mandat „cât mai larg posibil”, care să aibă la
bază standardele universale ale drepturilor
omului și care să includă dubla responsabilitate
de a promova și de a proteja drepturile omului,
acoperind toate drepturile; independență față de
guvern; independență garantată prin Constituție
sau prin lege; putere adecvată de investigare;
pluralism, inclusiv prin structura personalului
și/sau cooperare efectivă și resurse umane și
financiare adecvate. Totodată, Institutul
corespunde cerințelor formulate și de Consiliul
Europei prin Recomandările R (79) 16 și (97)
14 și Rezoluția (97) 11 ale Comitetului de
Miniștri al Consiliului Europei.
Ancorându-și preocupările în realitățile
concrete ale fiecărei perioade, ale fiecărei etape,
Institutul a avut permanent în vedere
organizarea unui cadru corespunzător și crearea
unor mijloace adecvate pentru aplicarea și
respectarea concretă a drepturilor omului,
1

Precizăm că Institutul Român pentru Drepturile Omului
face parte din Rețeaua Europeană de Instituții Naționale
de Drepturile Omului.
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pentru o mai bună cunoaștere și conștientizare a
lor, atât de către instituțiile publice, cât și de
către persoanele fizice, cu atât mai mult cu cât
România este membră a ONU, a OSCE, a
Consiliului Europei și a Uniunii Europene.
În aceste condiții, Institutul și-a orientat
activitatea punând un accent deosebit pe
desfășurarea unor programe și parteneriate care
să răspundă mai bine cerințelor internaționale și
naționale de promovare a drepturilor și
libertăților fundamentale ale omului, de formare
a categoriilor de persoane care au răspunderi în
domeniul protecției acestora.
Colaborarea cu organismele guvernamentale
și neguvernamentale cu preocupări în domeniul
drepturilor omului și experiența acumulată de-a
lungul timpului au fost deosebit de importante
pentru Institut, în scopul îndeplinirii atribuțiilor
conferite de Legea nr.9/1991, ca instituție
națională independentă de promovare a
drepturilor omului, acționând ca o interfață, ca o
punte de legătură între aceste instituțiile publice
și societatea civilă.
Pornind de la importanța deosebită a
cunoașterii drepturilor omului, și în anul 2014,
Institutul Român pentru Drepturile Omului a
desfășurat activități de formare, informare,
documentare,
cercetare
și
consultanță,
contribuind, prin întreaga sa activitate, la
formarea persoanelor din structurile și
instituțiile publice cu atribuții în domeniul
protecției și promovării drepturilor omului, la
informarea sistematică a cetățenilor în legătură
cu drepturile ce le sunt garantate prin lege sau
sunt prevăzute în documentele internaționale la
care România este parte. În acest sens, în anul
2014, Institutul a organizat numeroase
manifestări
științifice,
simpozioane
sau
seminarii ori mese rotunde, dezbateri, cursuri de
formare, schimburi de experiență etc. În cadrul
Institutului s-au efectuat cercetări, au fost
publicate și difuzate lucrări în domeniu, rapoarte
vizând o mai bună înțelegere a standardelor
internaționale, a instrumentelor și mecanismelor
de protecție și promovare a drepturilor omului
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pe plan internațional și la care România a
aderat, urmărindu-se facilitarea aplicării lor
rapide și corecte pe plan național.
În conceperea programului de activitate pe
anul 2014 al Institutului Român pentru
Drepturile Omului au fost avute în vedere,
printre altele, Principiile de la Paris privind
funcționarea instituțiilor naționale de promovare
și protecție a drepturilor omului, Declarația de
la Durban, Programul de acțiune al Conferinței
Mondiale a Drepturilor Omului – Viena, Planul
de acțiune al Comitetului Director pentru
Drepturile Omului al Consiliului Europei,
Rezoluția 59/113 privind Programul mondial al
Organizației Națiunilor Unite (ONU) de
educație în domeniul drepturilor omului pentru
perioada 2005-2014 și a doua fază a Planului de
acțiune a acestui Program, Obiectivele ONU
pentru noul mileniu, Obiectivele ONU pentru
2015, Rezoluția nr. 21/14 privind „Programul
mondial pentru educație în domeniul drepturilor
omului” a Consiliului ONU pentru Drepturile
Omului, Strategia și Programul multianual al
Agenției Drepturilor Fundamentale a Uniunii
Europene 2013 – 2017, precum și principalele
obiective stabilite de Comisia Europeană a fi
atinse până în anul 2020 prin Strategia „Europa
2020”, care au devenit obiective naționale
pentru fiecare țară membră a UE (ocuparea
locurilor de muncă, cercetare și dezvoltare/
inovație, schimbările climatice/ energie,
educație, și sărăcie/excludere socială), Strategia
europeană pentru egalitate între femei și bărbați
(2010-2015), Strategia europeană pentru
drepturile
persoanelor
cu
dizabilități
(2010-2020) Planul de acțiuni al Rețelei
Europene de Instituții Naționale pentru
Drepturile Omului (2014-2016).
În îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege,
de promovare și diseminare a drepturilor
omului, Institutul Român pentru Drepturile
Omului a încheiat noi parteneriate și le-a
continuat pe cele deja existente cu instituții și
organisme
guvernamentale,
organizații
neguvernamentale, atât la nivel intern, cât și
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internațional.
Sintetizând activitățile desfășurate de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în
anul 2014, acestea pot fi structurate pe
următoarele direcții:
 Asigurarea unei mai bune cunoașteri a
problematicii drepturilor omului, a modului în
care aceste drepturi sunt garantate în țările
membre ONU, OSCE, Consiliul Europei și a
Uniunii Europene;
 Informarea instituțiilor internaționale în
legătură cu modalitățile practice în care
drepturile omului sunt promovate și garantate în
România;
 Efectuarea de cercetări privind noi
drepturi ale omului, dreptul al fericire, noi
încălcări ale drepturilor omului sau privind
aspecte importante din domeniul promovării și
respectării drepturilor omului în țara noastră și
pe plan internațional;
 Organizarea de conferințe, seminarii,
simpozioane internaționale în colaborare cu
comisiile parlamentare și universități;
 Organizarea și realizarea de programe de
formare și educare în domeniul drepturilor
omului și găsirea unor noi metode și
metodologii;
 Promovarea unor domenii de interes, la
inițiativa ONU sau a altor organizații
internaționale sau regionale (de exemplu:
mediul de afaceri și drepturile omului),
asocierea la propunerea Agenției pentru
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
(proiectul Clarity, sau cele privind drepturile
persoanelor cu dizabilități, migranți, femei,
copii, violența în familie ș.a.);
 Activități editoriale;
 Publicarea
reglementărilor,
documentelor, a studiilor și cercetărilor recent
apărute pe plan internațional și național în
domeniul drepturilor omului;
 Perfecționarea activității centrului de
documentare al IRDO;
 Acordarea de consultanță.
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I. CERCETĂRI CONSACRATE
PROMOVĂRII ȘI RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI
ÎN ROMÂNIA ȘI PE PLAN INTERNAȚIONAL
Cercetarea diferitelor aspecte legate de
promovarea și respectarea drepturilor omului
reprezintă unul dintre principalele elemente ale
activității desfășurate de Institutul Român
pentru Drepturile Omului. În abordarea acestei
activități, prevăzută de lege, Institutul a avut în
vedere „Principiile de la Paris”2 privind
funcționarea instituțiilor naționale pentru
promovarea și protecția drepturilor omului,
Programul de acțiune al Conferinței Mondiale a
Drepturilor Omului de la Viena (1993),
Obiectivele ONU pentru noul mileniu,
Obiectivele ONU pentru 2015, Declarația de la
Durban (2001), Planul de acțiune al Comitetului
director pentru Drepturile Omului al Consiliului
Europei, Rezoluția 59/113 a ONU, Programul
anual al Agenției Drepturilor Fundamentale a
Uniunii Europene, Strategia europeană pentru
persoanele cu handicap (2010–2020), Strategia
europeană pentru egalitate între femei și bărbați
(2010-2015) și, de asemenea, Recomandările R
(79) 16 și (97) 14 și Rezoluția (97) 11 ale
Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei,
ceea ce evidențiază faptul că cercetarea
drepturilor omului și învățarea drepturilor
omului constituie mijloace adecvate pentru
respectarea demnității umane și pentru
asigurarea unui respect sporit pentru drepturile
omului, printr-o mai bună cunoaștere a acestora.
Conștient de misiunea sa de a contribui la
edificarea în țara noastră a unei culturi a
drepturilor omului, Institutul a efectuat cercetări
în care au fost prezentate atât aspecte generale
ale istoriei și evoluției drepturilor omului pe
plan internațional și intern, filozofia drepturilor
omului, știința drepturilor omului, codificarea în
domeniul drepturilor omului, cât și domenii
specializate legate de diferitele generații de
drepturi ale omului. Astfel, au făcut obiectul
activității de cercetare atât drepturile din
generația I: drepturile civile și politice, cât și
cele din generația a doua : drepturile economice,
sociale și culturale. De asemenea, au fost
2

Principiile fundamentale stabilite la prima întâlnire
internațională a Instituțiilor Naționale pentru Promovarea
și 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
Rezoluția 48/134 la 20 decembrie 1993.
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abordate și teme aparținând generației a treia de
drepturi ale omului, cum ar fi: dreptul la pace,
dreptul la dezvoltare durabilă, dreptul la un
mediu sănătos. Totodată, au fost întreprinse
cercetări pe teme noi, precum dreptul la fericire
ca drept fundamental al omului (potrivit
Rezoluției Adunării Generale ONU nr.
65/309/2011) sau mediul de afaceri și drepturile
omului (potrivit cadrului de protecție, respectare
și remediere al ONU referitor la mediul de
afaceri și drepturile omului, precum și
documentul de implementare din 2008 – DOC
A/HRC/8/5), cercetări anuale privind drepturile
omului la nivelul UE și în legislația României,
studiul comparat al evidențierii drepturilor
omului în rapoartele anuale ale Agenției pentru
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene.
Experiența acumulată și perfecționarea
profesională a cercetătorilor proprii, precum și a
colaboratorilor
onorifici,
cercetători,
personalități ale vieții științifice sau tineri
cercetători au permis abordarea problematicii
recente din domeniu, prin lucrări de mare
amploare, cu desfășurarea extinsă pe durata a
mai mult de un an și realizate de echipe de
cercetători din institut care au acționat în
parteneriat cu cercetători asociați onorifici
tocmai pentru aprofundarea studiului în
condițiile unei teme vaste, importante. În același
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 publicația lunară Info IRDO, în
volume, fie în rapoarte prezentate în cadrul
manifestărilor științifice organizate de Institutul
Român pentru Drepturile Omului și/sau de
diverse organisme naționale și internaționale cu
care Institutul colaborează. În această categorie
intră marea majoritate a studiilor și cercetărilor
efectuate în cadrul sau cu participarea
Institutului Român pentru Drepturile Omului.
Cercetările realizate în anul 2014 au avut la
bază legislația națională din domeniul
drepturilor omului și documentele internaționale
și 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 și rapoartele Institutului menționăm:
Carta ONU; Declarația Universală a Drepturilor
Omului (România a semnat-o în 1955, când a
devenit stat membru al Organizației Națiunilor
Unite); Pactul internațional cu privire la
drepturile civile și politice (ratificat de România
în 1974); Pactul internațional cu privire la
drepturile economice, sociale și culturale
(ratificat de România în 1974); Protocolul
facultativ la Pactul internațional cu privire la
drepturile civile și politice (ratificat de România
în 1993); Convenția internațională privind
eliminarea tuturor formelor de discriminare
rasială (ratificată de România în 1970);
Convenția împotriva torturii și a altor pedepse
ori tratamente cu cruzime, inumane sau
degradante (ratificată de România în 1990);
Convenția asupra eliminării tuturor formelor de
discriminare față de femei (ratificată de
România în 1981); Convenția cu privire la
drepturile copilului (ratificată de România în
1990); Convenția privind drepturile persoanelor
cu dizabilități (ratificată de România în 2011);
Convenția europeană a drepturilor omului
(ratificată de România în 1994); Carta socială
revizuită (ratificată de România în 1999);
Convenția europeană privind lupta împotriva
traficului de ființe umane (ratificată de România
în 2006); Convenția europeană pentru
prevenirea torturii și a pedepselor sau
tratamentelor inumane sau degradante (ratificată
de România în 1994); Convenția cadru pentru
protecția minorităților naționale(ratificată de
România în 1995), precum și altele.
În funcție de tematica abordată, se pot
deosebi:
a) cercetări care au abordat o tematică
generală;
b) cercetări consacrate instrumentelor și
mecanismelor privind protecția și promovarea
drepturilor omului și evoluția acestora în timp;
c) cercetări privind protecția și promovarea
drepturilor omului;
d) cercetări referitoare la drepturi și
libertăți fundamentale ale omului, din cele trei
generații: drepturile civile și politice; drepturile
economice, sociale și culturale; dreptul la pace,
dezvoltare durabilă și la un mediu sănătos.
O prezentare exemplificativă a fiecărei
categorii de cercetări, demonstrează diversitatea
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temelor abordate.
a) Cercetări care au abordat o tematică
generală:
- Promovarea culturii drepturilor omului;
- Drepturile omului în documente ale
Organizației Națiunilor Unite;
- Dizabilitatea o problemă a drepturilor
omului;
- Discriminarea multiplă și lupta împotriva
ei;
- Evoluția la nivel european a învățământului
superior juridic;
- Sănătatea o problemă a drepturilor omului;
- Evoluția instituției secretarului general în
sistemul parlamentar.
b) Cercetări consacrate instrumentelor și
mecanismelor privind protecția și promovarea
drepturilor omului și evoluția acestora în timp:
- Aspecte privind migrația și dreptul în
legislația din România;
- Libertatea conștiinței și libertatea de
exprimare în Constituția României;
- Reglementări de natură religioasă aplicabile
în România potrivit legislației naționale;
- Tehnicile speciale de supraveghere sau de
cercetare penală și importanța respectări
drepturilor și libertăților fundamentale;
- Imigrarea și integrarea migranților. Statul
membru responsabil pentru examinarea unei
cereri de protecție internațională și accesul
efectiv la o procedură în Uniunea Europeană;
- Regularizarea cererii de chemare în
judecată – element principal al accesului liber la
justiție;
- Aspecte din jurisprudența Curții Europene a
Drepturilor Omului privind liberul acces la
justiție;
- Aspecte privind reglementarea statutului
funcționarului public permanent în statele
membre ale UE.
c) Cercetări privind protecția și promovarea
drepturilor omului:
- Promovarea și protecția drepturilor
fundamentale în Uniunea Europeană;
- Promovarea și protecția drepturilor omului
de către autoritatea legislativă;
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- Rolul jurisprudenței în aplicarea unitară a
legii;
- Executarea hotărârilor Curții Europene a
Drepturilor Omului;
- Aspecte privind reglementarea drepturilor
copilului în România;
- Libertatea de conștiință și ora de religie în
școli;
- Drepturile omului în corelație cu absorbția
fondurilor europene
- Politici ce vizează drepturile și libertățile
persoanelor cu dizabilități.
d) Cercetări consacrate drepturilor și
libertăților fundamentale ale omului: civile și
politice, economice, sociale, culturale; dreptul
la pace, dezvoltare durabilă și la un mediu
sănătos:

- Aspecte privind dreptul la recunoașterea
capacității juridice a persoanelor cu dizabilități;
- Aspecte privind participarea la activități
sportive a persoanelor cu dizabilități;
- Evoluția drepturilor economice și culturale
la 15 ani de la ratificarea Cartei Sociale
Europene Revizuite;
- Criza economică și drepturile economice
ale omului în România
- Dreptul persoanelor cu dizabilități la viața
independentă și integrare comunitară;
- Orientări ale reformei de sănătate publică în
România;
- Dreptul la dezvoltare durabilă;
- Dreptul la un mediu sănătos din perspectiva
Agendei ONU post – 2015;
- Reinterpretarea dreptului la pace.

II. PROGRAME DE FORMARE ȘI ACTIVITĂȚI
DE EDUCAȚIE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI
Așa cum afirma Federico Mayor, directorul
general UNESCO, „Educația pentru drepturile
omului presupune o muncă neîncetată care
întotdeauna reîncepe de la o generație la alta.
Aceasta nu înseamnă că este o muncă de Sisif,
ci dimpotrivă. Istoria ultimelor decenii
dovedește că această muncă protejează, hrănește
și crește importanța drepturilor omului și
sfârșește prin a germina în ciuda condițiilor
neprielnice peste tot unde este semănată”.
Acțiunile întreprinse în domeniul educației și
formării de formatori (a se vedea Anexa A) au
avut în vedere unul din obiectivele principale
cuprinse în Legea privind înființarea Institutului
Român pentru Drepturile Omului: organizarea
de programe de formare destinate îndeosebi
acelor categorii de persoane care au
răspunderi speciale pentru protecția drepturilor
omului sau pentru cunoașterea problematicii
drepturilor omului în rândurile unor largi
categorii ale populației.
Având în vedere Rezoluția ONU 59/113 din
10 decembrie 2004, prin care s-a lansat
Programul mondial de educație în domeniul
drepturilor omului pentru perioada 2005 –
2015, Institutul Român pentru Drepturile
Omului a acționat în concordanță cu prevederile
conținute în această rezoluție și a acordat și în
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cursul anului 2014 o atenție deosebită
intensificării
și
diversificării
acțiunilor
concepute pentru dezvoltarea educației. Scopul
urmărit a fost cel al formării atitudinilor și
comportamentelor cetățenești specifice unei
societăți democratice și sporirii interesului și
competențelor de participare la viața publică a
cât mai multor cetățeni din rândul tuturor
categoriilor socio-profesionale, atât tineri cât și
vârstnici.
Pentru adaptarea permanentă a activităților
IRDO s-a stabilit ca planul de acțiuni să
cuprindă, printre alte obiective și:
 promovarea educației în domeniul
drepturilor omului;
 a face din educația în domeniul
drepturilor omului o prioritate la nivel național,
regional și internațional;
 formarea adulților și tinerilor în tema
drepturilor omului și copilului;
 formarea de formatori în domeniul
drepturilor omului;
 formarea educatorilor: cadre didactice
din sistemul universitar și preuniversitar;
 formarea unor categorii profesionale,
care sunt direct implicate și au responsabilități
în promovarea și apărarea drepturilor omului și
copilului;
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 de a consolida parteneriatul și
cooperarea cu instituțiile care fac parte din
sistemul de învățământ românesc, precum și cu
alte instituții, asociații, ONG-uri din diverse
domenii;
 de a monitoriza și de a sprijini
programele de educație existente în domeniul
drepturilor omului, pentru a pune în evidență
bunele practici stimulând măsurile care vizează
continuarea, perfecționarea și dezvoltarea
acestora.
Conceperea și organizarea acțiunilor
consacrate formării de formatori și educației în
domeniul drepturilor omului au avut la bază
feedback-ul primit din partea reprezentanților
Caselor Corpului Didactic, a dascălilor din
diferite școli și licee.
Grupurile țintă care au beneficiat de
activitățile desfășurate de către Sectorul formare
din cadrul IRDO au vizat persoane din
domeniile
învățământului,
cercetării,
administrației publice, justiției, sănătății,
precum și persoane din categorii cu probleme
specifice: femei, copii, pensionari, minorități,
persoane cu handicap etc.
Activitățile de formare ale IRDO s-au
proiectat și desfășurat la inițierea IRDO, a unor
parteneri, la solicitarea autorităților centrale și
locale sau a unor grupuri socio-profesionale și
au îmbrăcat diferite forme:
- cursuri de formare de lungă durată,
acreditate de MECS;
- cursuri de formare de scurtă durată, de tip
„contact”;
- activități de sensibilizare a unor grupuri
sociale privind necesitatea cunoașterii și
respectării drepturilor omului și copilului;
- simpozioane, conferințe, seminarii, mese
rotunde, dezbateri etc.;
- activități de diseminare;
- prezentări de carte apărute la editura IRDO.
Activități importante au fost realizate în anul
2014 împreună cu parteneri vechi și noi din
rândurile organizațiilor neguvernamentale cu
preocupări preponderente în domeniul educației
pentru drepturile omului, cu instituții ale statului
dar și cu instituții de învățământ superior, culte
religioase, asociații profesionale etc.
Dintre activitățile de educație și de formare
desfășurate, menționăm în primul rând
manifestările științifice cu continuitate și care
s-au bucurat și se bucură de un larg ecou
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național, dar și internațional:

a XX-a ediție a cursurilor de vară ale
Universității Internaționale a Drepturilor
Omului, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democrație,
pace și toleranță, Asociația pentru Națiunile
Unite din România și Clubul de la Cheia „Victor
Dan Zlătescu”;

dezbateri, cursuri de formare, mese
rotunde, seminarii, conferințe, lansări de carte
ș.a. organizate în colaborare cu alte instituții și
organizații nonguvernamentale(a se vedea
Anexa A);

coordonarea Catedrei UNESCO pentru
drepturile omului, democrație, pace și toleranță
de către IRDO și Universitatea de Nord, Baia
Mare, activitate cu caracter permanent, care
include cursurile de masterat, singurele din
țară de acest gen (o noua serie de masteranzi a
absolvit în anul 2014), dezbateri, cursuri de
formare, mese rotunde, seminarii, conferințe,
lansări de carte ș.a. organizate în colaborare cu
alte instituții și organizații neguvernamentale (a
se vedea anexa A);

a XX-a ediție a concursurilor naționale
ale elevilor „Olimpiada de educație și cultură
civică” și, respectiv, „Democrație și toleranță”;

dezbateri,
simpozioane,
colocvii
consacrate promovării drepturilor omului în
diferite domenii (vezi Anexa A) etc.
1. Educarea tinerei generații în spiritul
respectării
drepturilor
și
libertăților
fundamentale ale omului, al demnității și
toleranței, al schimbului liber de opinii este un
obiectiv care de peste un deceniu face obiectul
unui parteneriat între Institutul Român pentru
Drepturile Omului și Ministerul Educației și
Cercetării Științifice, care se concretizează prin
desfășurarea
unor
activități
devenite
tradiționale: concursurile școlare naționale
„Olimpiada de educație civică și cultură civică ”
și „Democrație și toleranță”, cursuri de formare
continuă pentru profesori și învățători; colocvii,
simpozioane și dezbateri (a se vedea Anexa A)
pe teme privind diferite aspecte ale activității de
educație pentru drepturile omului și, nu în
ultimul rând Concursul de creativitate didactică
în domeniul realizării de materiale auxiliare
utilizabile în educația pentru drepturile omului
și a unui Concurs național de creație literară și
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creație plastică pentru elevii din învățământul
primar.
2. Concursurile școlare naționale
Ca urmare a unei inițiative a Institutului
Român pentru Drepturile Omului, Ministerul
Educației și Cercetării Științifice a inclus,
începând cu anul 1994, disciplinele educație
civică (clasele III-IV), respectiv cultură civică
(clasele VII-VIII) în categoria celor la care se
organizează concursuri anuale cu etape până la
nivel național.
Aceste concursuri, în organizarea cărora
Institutul Român pentru Drepturile Omului este
partener al Ministerul Educației și Cercetării
Științifice, cunoscute sub denumirea de
olimpiade, se subsumează nevoii de educație în
vederea asumării rolului și statutului de cetățean
în cadrul unei societăți democratice, în vederea
formării și dezvoltării competențelor de
participare la viața publică, a spiritului social
critic și capacității de toleranță.
a) Olimpiada națională de științe
socio-umane
Conceptul
de
drepturi
și
libertăți
fundamentale ale omului izvorăște din nevoia și
dorința oamenilor pentru o viață în care
demnitatea și valoarea fiecăruia să fie respectată
și protejată. În acest sens a fost desfășurată faza
finală a Olimpiadei de științe socio-umane, la
Timișoara, în luna aprilie 2014 și a fost
organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în parteneriat cu Ministerul
Educației și Cercetării Științifice. Acest concurs
este unul de excelență, care se adresează elevilor
cu
aptitudini
în
domeniul
științelor
socio-umane, subsumându-se nevoii de educație
în vederea asumării rolului și statutului de
cetățean al unei societăți democratice, în
vederea formării și dezvoltării competențelor de
participare la viața publică, a spiritului social
critic și al capacității de toleranță. Disciplinele
de concurs sunt: educație civică, cultură civică,
logică, psihologie, sociologie, economie și
filosofie. La disciplina educație civică, elevii
participă în cadrul echipajelor formate din doi
elevi din clasele a III-a sau a IV-a, în timp ce la
disciplina cultură civică elevii participă în
aceeași formulă doar că cei doi elevi sunt din
clasele a VII-a sau a VIII-a, din cadrul aceleiași
unități școlare. Vicepreședintele Subcomisiei
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pentru educație și cultură civică este Șeful
sectorului formare și pregătirea specialiștilor,
IRDO.
Și la această ediție cele mai bune lucrări
realizate de echipajele participante au beneficiat
de diplome și premii acordate de Institutul
Român pentru Drepturile Omului.
b) A XX-a ediție a etapei finale a
Concursului
național
„Democrație
și
toleranță”
Concursul inițiat de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în parteneriat cu Ministerul
Educației și Cercetării Științifice reprezintă o
formă complexă de educație civică în care sunt
implicați elevii din ciclul primar și gimnazial.
Obiectivele generale ale concursului vizează
asumarea rolului și statutului de cetățean în
cadrul unei societăți democratice, formarea și
dezvoltarea spiritului civic constructiv. În mod
explicit concursul urmărește cunoașterea
conceptelor democrație, toleranță, drepturile
omului, drepturile copilului; cunoașterea
reglementărilor naționale și internaționale
referitoare la aceste concepte; exersarea de către
elevi a atitudinilor și comportamentelor
democratice, tolerante și a spiritului civic;
formarea și dezvoltarea deprinderilor de
participare la viața comunității educaționale;
formarea motivației în vederea promovării și
apărării drepturilor omului și ale copilului.
Concursul s-a desfășurat pe trei dimensiuni:
teoretică(constă
într-o
lucrare
scrisă),
practic-aplicativă(elaborarea unui proiect pentru
soluționarea uneia dintre problemele școlii sau
comunității locale căreia îi aparțin elevii,
proiectul având forma unui portofoliu) și
artistică(realizarea unei lucrări plastice – desen,
grafică, pictură, colaj, sculptură etc., care să
ilustreze modul de soluționare a problemei
prezentate în cadrul proiectului la nivelul probei
practic-aplicative), cu participarea unor echipe
alcătuite din câte 3 membri, dintre care unul din
învățământul primar. Experiența acumulată în
perioada de desfășurare a concursului relevă o
creștere constantă a calității materialelor
prezentate în cadrul concursului – sub toate cele
trei dimensiuni ale sale, precum și a interesului
față de problematica pe care o implică.
Președintele Comisiei Centrale a Concursului
Național „Democrație și Toleranță” este
reprezentantul IRDO. Evaluarea lucrărilor
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teoretice, portofoliilor și lucrărilor plastice se
realizează de trei subcomisii separate formate
din cadre didactice de specialitate, președintele
Comisiei Centrale fiind Șeful sectorului formare
și pregătirea specialiștilor, IRDO.
Concursul, a cărui ediție s-a desfășurat la
Oradea, a urmărit dezvoltarea competențelor de
cooperare la nivelul grupului, stimulând
preocupările pentru promovarea și respectarea
drepturilor omului. Bazată pe un sistem de
valori universale care afirmă demnitatea umană
și egalitatea, educația pentru drepturile omului
este absolut necesară într-o societate
democratică. Aceasta trebuie să constituie o
responsabilitate nu doar pentru guverne dar și
pentru fiecare individ din societate. În urma
rezultatelor la cele trei probe ale concursului,
Institutul Român pentru Drepturile Omului a
acordat premiile speciale și mențiunile
„Drepturile Omului”.

permanente preocupări pentru libera exprimare
a drepturilor omului.
Educația pentru drepturile omului are un rol
cheie în orice proces educativ. Rolul dascălilor
este evident în cadrul acestui proces, aceștia
prin efortul și pasiunea de care dau dovadă
susțin elevii pentru a deveni cetățeni
responsabili și activi, capabili și gata să
contribuie la crearea unui mediu armonios în
societatea în care trăiesc. Mai mult, procesul
educațional se bazează pe participarea activă a
copiilor, care învață despre drepturile omului și
înțeleg
problematica
acestui
fenomen,
dobândesc abilități și dezvoltă atitudini privind
respectul față de demnitatea umană.
Lucrările cele mai bune au primit diplome
din partea Institutului Român pentru Drepturile
Omului și Ministerului Educației și Cercetării
Științifice, precum și catalogul lucrărilor
prezentate la concurs.

c) A VII-a ediție a Concursului Național de
creativitate
didactică
în
domeniul
materialelor auxiliare destinate educației
pentru drepturile omului, democrație și o
cultură
a
păcii
în
învățământul
preuniversitar
Acest concurs este organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului, o dată la doi
ani, în parteneriat cu Ministerul Educației și
Cercetării Științifice și Case ale Corpului
Didactic din țară, concursul bucurându-se de un
larg interes din partea cadrelor didactice din
întreaga țară. În acest sens se evidențiază și
interesul sporit al unor Case ale Corpului
Didactic de a deveni organizatoare ale unor
ediții viitoare ale concursului.
La organizarea concursului ediția a VII-a
Institutul a avut parteneri Ministerul Educației și
Cercetării Științifice și Casa Corpului Didactic
din Cluj, în cadrul Expoziției Concursului fiind
prezentate lucrări din mai multe județe,
materiale didactice auxiliare destinate activității
cu elevii, lucrări tipărite, reviste, cd-uri etc.
A fost apreciată prezența în cadrul expoziției
a unor lucrări aparținând cadrelor didactice din
județele Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani,
Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița,
Hunedoara, Mureș și Municipiul București ca
fiind una benefică și constructivă, în spiritul
educației pentru drepturile omului, democrație
și o cultură a păcii, semne evidente ale unei

3. În domeniul pregătirii continue a
învățătorilor și profesorilor care realizează
educația pentru drepturile omului, în anul 2014
în parteneriat cu Casa Corpului Didactic
București, Institutul Român pentru Drepturile
Omului a continuat Programul de formare
acreditat de Ministerul Educației și Cercetării
Științifice „Educație pentru drepturile omului și
ale copilului”, publicul țintă vizat în cadrul
acestui program fiind constituit din cadre
didactice și didactic-auxiliare din învățământul
preuniversitar.
Acest program creat ca urmare a solicitărilor
numeroase venite din rândul cadrelor didactice
pentru formarea personalului didactic în
domeniul drepturilor omului va ajuta pe viitor la
sprijinirea elevilor în procesul cunoașterii și
conștientizării drepturilor omului și ale
copilului, a legislației naționale și internațional
în domeniu.
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4.
Activități
consacrate
pregătirii
practicienilor și funcționarilor publici
Cursurile Universității Internaționale a
Drepturilor Omului reprezintă o reuniune de
specialiști și experți ce are ca scop reînoirea și
perfecționarea programelor de formare în
domeniul
drepturilor
omului;
printre
participanții la cursuri aflându-se magistrați,
cadre universitare, reprezentanți ai unor
instituții publice, experți și specialiști în
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drepturile omului.
În cadrul Conferinței „The EU Charter of
Fundamental Rights: Assessing and Responding
to the Training Needs of Legal Practitioners and
Public
Officials”,
eveniment
dedicat
implementării prevederilor Cartei, secțiunea
privind rolul instituțiilor naționale pentru
drepturile omului și a organismelor pentru
egalitate în formarea în domeniul drepturilor
omului, rolul Institutului Român pentru
Drepturile Omului în promovarea Cartei
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și
a celorlalte instrumente universale și regionale
privind drepturile omului la care România este
parte a fost evidențiat de către domnul Morten
Kjaerumm, Directorul Agenției pentru Drepturi
Fundamentale a Uniunii Europene, fiind
subliniate în mod deosebit cursurile de formare
organizate în fiecare an în cadrul Universității
Internaționale a Drepturilor Omului, cursuri
care reunesc practicieni, funcționari publici și
cercetători științifici.
5. Alte forme specifice de pregătire și
educație în domeniul drepturilor omului:
a) Elaborarea unor programe speciale
consacrate unor evenimente mai importante
și apreciate ca atare de Organizația
Națiunilor
Unite,
Consiliul
Europei,
Organizația pentru Securitate și Cooperare
în Europa etc. și cu rezonanță pentru
protecția și promovarea drepturilor omului,
cum ar fi:
- Deceniul privind educația pentru dezvoltare
durabilă (2005 – 2015);
- 64 de ani de la adoptarea Convenției
europene pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale;
- 20 de ani de la ratificarea Convenției
europene pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale de către România;
- 48 de ani de la intrarea în vigoare a Pactului
internațional privind drepturile civile și politice
și a Pactului internațional privind drepturile
economice, sociale și culturale;
- 59 de ani de la aderarea României la ONU;
- 40 de ani de la înființarea OSCE;
- 2014 – Anul european al Reconcilierii Vieții
Profesionale cu Viața de familie.
b) Coordonarea Catedrei UNESCO pentru
drepturile omului democrație, pace și
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toleranță.
Catedra funcționează în baza unui acord între
Organizația Națiunilor Unite pentru Educație,
Știință și Cultură – Paris și Institutul Român
pentru Drepturile Omului și Universitatea de
Nord Baia Mare. Ea reprezintă un centru pilot
de cercetare, dezbatere și formare la nivel
postuniversitar, în anul 2014 absolvind
masteratul în drepturile omului, democrație,
pace și toleranță o nouă promoție; această formă
de pregătire asimilează rezultatele cercetării
naționale și internaționale, ținând pasul cu
progresele și evoluțiile din domeniul său
specific. Menționăm că Institutul este prima
instituție națională care coordonează, în
sistemul de parteneriat al programelor
UNESCO, activitatea unei Catedre de
Drepturile Omului, Democrație și Pace.
c) Organizarea unor cursuri de formare și
participarea la dezbaterea diferitelor aspecte
ale respectării și promovării drepturilor
omului în cadrul unor manifestări științifice,
simpozioane, colocvii, dezbateri, mese rotunde
etc. sau în cadrul media (a se vedea anexa B)
În îndeplinirea mandatului său, Institutul a
avut în vedere atragerea instituțiilor publice și
organizațiilor
neguvernamentale
prin
intermediul unor parteneriate în domeniul
drepturilor omului. Și în 2014 au fost încheiate,
respectiv, reînnoite astfel de parteneriate fiind
obținute rezultate notabile în cadrul activităților
desfășurate. Amintim astfel:
 Conferința cu tema „Dreptul la cetățenie
în România: Istoric, Practica, Legislație și
Etica”, organizată în colaborare cu Asociația
pentru Națiunile Unite din România și catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democrație,
pace și toleranță în vederea promovării și
dezvoltării societății românești bazate pe
respectul pentru drepturile fundamentale și
drepturile care derivă din cetățenia română.
Evenimentul a vizat furnizarea de formare
pentru practicanți, îmbunătățirea cunoștințelor și
înțelegerea importanței drepturilor și obligațiilor
ce derivă din statutul de cetățean al acestei țări;
 Seminar cu ocazia Zilei Internaționale de
Comemorare a Holocaustului având ca obiectiv
recomandarea unor programe de formare
privind lecția genocidului pentru a transmite
generațiilor viitoare un mesaj clar asupra
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importanței promovării și protecției drepturilor
omului. Bazată pe un sistem de valori universal
care afirmă demnitatea umană și egalitatea,
educația pentru drepturile omului este absolut
necesară într-o societate democratică. Aceasta
trebuie să constituie o responsabilitate nu doar
pentru guverne dar și pentru fiecare individ din
societate. În fiecare zi se vorbește despre
drepturile omului însă cei mai mulți dintre
oameni au o vagă înțelegere asupra importanței
acestora. Realitatea a demonstrat că și mai
puține sunt persoanele cu adevărat interesate de
aceste drepturi sau conștientizează că fiecăruia
dintre noi ne revin și obligații. Una din aceste
obligațiile care ne revin este de a învăța din
greșelile trecutului pentru a nu le repeta în
viitor. Evenimentul a fost organizat în
colaborare cu Universitatea Ecologică din
București, catedra UNESCO și ANUROM;
 Conferința cu tema „Mecanisme
europene de protecție a drepturilor omului”
organizată împreună cu Universitatea Ecologică
– Facultatea de Drept și Științe Administrative și
Școala Națională de Studii Politice și
Administrative – Facultatea de Administrație
Publică. Normele și standardele europene,
precum și jurisprudența în materie a Curții
Europene a Drepturilor Omului reprezintă un
obiect permanent de preocupare la nivelul
tuturor atribuțiilor IRDO. O serie de dezbateri
au adus în atenția societății civile unele
probleme privind respectarea Convenției
europene și aplicarea în România a hotărârilor
Curții Europene a Drepturilor Omului. Totodată,
IRDO a pus la dispoziția tuturor celor interesați
o serie de documente și lucrări de specialitate,
acumulate în calitatea sa de bibliotecă
depozitară a Consiliului Europei;
 Seminarul dedicat „Zilei Internaționale a
limbii materne” având ca temă aleasă pentru
anul 2014 de către UNESCO „Limbile locale
pentru cetățenie globală: focus pe știință”,
organizată în colaborarea cu Catedra UNESCO
pentru drepturile omului, democrație, pace și
toleranță, SNSPA și ANUROM discuțiile
concentrându-se
asupra
rolului
multilingvismului, contribuției pe care acesta o
are asupra dialogului intercultural, coeziunii
sociale și prosperității, rolul important în
învățarea pe tot parcursul vieții;
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 Cursul de formare „Nediscriminarea și
egalitatea de șanse” organizat în parteneriat cu
Școala Națională de Studii Politice și
Administrative – Facultatea de Administrație
Publică, curs care a urmărit să evidențieze în
rândul tinerilor studenți și masteranzi eforturile
Uniunii Europene de combatere a discriminării
și de promovare a principiului egalității de
șanse. Cursul a fost organizat și ca urmare a
faptului că o provocare contemporană este
reprezentată de insuficienta sensibilizare a
opiniei publice, a tinerilor în special, cu privire
la drepturile pe care le au și asupra importanței
raportării cazurilor de discriminare;
 Cursul de formare cu tema „Consacrarea
și garantarea dreptului fundamental al omului la
un mediu sănătos” răspunde unei necesități
absolute în perspectiva dezvoltării sociale.
Realitatea a demonstrat că lipsa educației are
strânsă legătură cu viața sănătoasă și civilizată.
Starea socială precară și ignoranța din unele
familii au dus la creșterea abandonului școlar.
Promovarea dreptului la un mediu sănătos,
reprezintă un scop nobil și totodată o
responsabilitate. Campaniile privind combaterea
consumului de alcool, tutun, droguri trebuie să
constituie o preocupare permanentă;
 Cursul de formare cu tema „Instituții și
instrumente juridice specifice domeniului
migrației și azilului” organizat în parteneriat cu
SNSPA – Facultatea de Administrație Publică,
UEB – Facultatea de Drept și Științe
Administrative și Catedra UNESCO a fost
destinat cunoașterii și înțelegerii de către
studenți a fenomenului migrației, în contextul
globalizării acesta fiind de mare actualitate, iar
tinerii trebuie să conștientizeze caracterul
umanitar, nevoia de acceptare, de implicare
pentru oamenii care migrează din motive
variate;
 Conferința privind „Sistemul de
protecție a drepturilor omului instituit de
Convenția Europeană – 20 de ani de la ratificare
de către România a Convenției Europene a
Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale
Omului” organizată de Comisia Juridică, de
disciplină și imunități, Subcomisia pentru
monitorizarea executării hotărârilor CEDO
pronunțate împotriva României din Camera
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Deputaților. Totodată, IRDO a pus la dispoziția
tuturor celor interesați o serie de documente și
lucrări de specialitate, acumulate în calitatea sa
de bibliotecă depozitară a Consiliului Europei.
O serie de dezbateri au adus în atenția societății
civile unele probleme privind respectarea
Convenției europene și aplicarea în România a
hotărârilor Curții Europene a Drepturilor
Omului.
De
asemenea,
importanța
instrumentelor și mecanismelor de protecție a
drepturilor omului a reprezentat un obiect
important în derularea activităților de educație și
formare de formatori3;
 Cursul de formare cu tema „Drepturi și
facilități pentru persoanele cu dizabilități în
România” organizat în colaborare cu ANUROM
a urmărit promovarea drepturilor persoanelor cu
dizabilități în rândul tinerilor. În cadrul cursului
accentul a fost pus pe condițiile garantării
implementării efective a Convenției privind
drepturile persoanelor cu dizabilități, precum și
prezentarea Strategiei europene 2010-2020
pentru persoane cu dizabilități: un angajament
reînnoit pentru o Europă fără bariere elaborată
de Comisia Europeană;
 Cursul de formare „Săptămâna ONU” în
data de 27 octombrie 2014 la Școala Gimnazială
„Constantin
Angelescu”
din
Constanța.
Cursurile de formare au urmărit să îi motiveze
pe tineri în creșterea conștientizării importanței
drepturilor pe care le au, dar și faptul că pe
lângă drepturi aceștia au și obligații, să devină
activi într-o societate democratică în care
drepturile omului sunt respectate și protejate. În
cadrul discuțiilor, elevii au fost încurajați să își
exprime ideile și au primit lucrări editate de
IRDO. Educația pentru drepturile omului
trebuie să constituie componentă integrată
oricărui demers educațional, această acțiune
alăturându-se numeroaselor acțiuni prevăzute în
Planul de acțiuni pe anul 2014 privind formarea
și educația în domeniul drepturilor omului. S-a
urmărit ca prin această acțiune, tinerii să fie
încurajați să se implice activ, să își ofere talentul
și energia în sprijinul altora, pentru a contribui
astfel la dezvoltarea societății din țara noastră.
3

Cursuri organizate pentru diferite categorii profesionale:
magistrați, avocați, lucrători din administrație, poliție și
penitenciare, specialiști din domeniul relațiilor
internaționale, profesori.
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În cadrul acestui eveniment s-a stabilit ca
împreună cu Școala Gimnazială „Dr. Constantin
Angelescu” și alte unități de învățământ din
Constanța să fie desfășurate și alte acțiuni care
să vină în sprijinul dezvoltării respectului față
de valorile umane a tinerilor;
 Cursul de formare „Drepturile și
obligațiile copiilor pe înțelesul tuturor”,
organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Școala Gimnazială
„Marcela Peneș”. La activitate au participat
elevi din Consiliul elevilor și profesori din
cadrul unității școlare și reprezentanți ai
Inspectoratului Școlar și Comisia Națională a
României pentru UNESCO. Cursul a urmărit să
promoveze respectul pentru drepturile omului în
rândurile elevilor, să asigure un nivel optim de
informații, adecvat vârstei elevilor cu privire la
importanța drepturilor omului, asupra necesității
respectării și protejării drepturilor și libertăților
fundamentale. S-a urmărit ca evenimentul să
constituie o „fereastră de oportunitate” pentru
întărirea respectului pentru ființa și demnitatea
umană, încurajarea comportamentelor pozitive,
dobândirea de cunoștințe și aptitudini corecte
care pot determina o atitudine corectă bazată pe
respectul față de valorile umane și spirituale;
 Conferința cu tema „Drepturile omului –
365 de zile, organizata de Institutul Roman
pentru Drepturile Omului (IRDO) împreună cu
Comisia pentru drepturile omului, culte si
problemele minorităților naționale din Camera
Deputaților, pentru a marca Ziua Internațională
a Drepturilor Omului, la Palatul Parlamentului.
În fiecare an, la data de 10 decembrie, întreaga
comunitate internațională aniversează Ziua
Internațională a Drepturilor Omului. Importanța
acestei zile constă în faptul că Adunarea
Generală a ONU a proclamat faptul că toate
ființele umane sunt egale în drepturi și aceste
drepturi trebuie protejate de către statul în care
aceste persoane își duc traiul. România a semnat
Convenția Internaționala privind Drepturile
Omului și se alătura acestei sărbători. În cadrul
acestor manifestări a fost prezentat și punctul de
vedere al Consiliului Național al Asociației
Naționale a Surzilor din România (ANSR)
privind
instrumentul
internațional
de
monitorizare a implementării prevederilor
Convenției ONU privind drepturile persoanelor
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cu dizabilități, la aceste lucrări a participând o
delegație a ANSR.
 Conferința
Internațională
Cultura
Europeană a Drepturilor Omului – Dreptul la
fericire
organizată
în
parteneriat
cu
Universitatea
„Dimitrie
Cantemir”
din
București, Institutul Internațional pentru
Drepturile Omului și Academia Română în
zilele de 11-13 decembrie 2014 a vizat
următoarele obiective: fundamentarea teoretică
și filozofică a dreptului la fericire, ca un drept
de natură constituțională; cultura fericirii într-o
lume inegalitară; egalitatea de șanse; toleranță și
solidaritate socială; fericirea socială ca efect al
solidarității umane; stimularea interesului pentru
implicarea în respectarea drepturilor omului și a
libertăților sale fundamentale, într-o societate
dedicată respectării demnității și personalității
fiecărui individ; dezvoltarea capacității de
cunoaștere și înțelegere a rolului dreptului ca
factor de normare a comportamentului social.
De asemenea, evenimentul a constituit prilej
pentru cercetarea gradului de cunoaștere a
drepturilor și obligațiilor în rândul tinerilor –
elevi și studenți, precum și în rândul cadrelor
didactice, creșterea gradului de conștientizare a
tinerilor și persoanelor adulte cu privire la
necesitatea respectării drepturilor omului și a
obligațiilor corelative;

 Cursul de formare „Educație pentru
drepturile omului și ale copilului”, organizat de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Colegiul Național „Spiru Haret”.
În fiecare an, la Colegiul Național Spiru Haret,
din București, pe data de 12 decembrie, se
sărbătorește Ziua Absolventului, prilej de a
reuni elevii de ieri și elevii de astăzi ai școlii,
pentru a face un interesant schimb de experiență
intergenerațional. În anul 2014, evenimentul s-a
desfășurat sub numele semnificativ: învățarea
prin proiecte: Socio-Activ-Spir – Educație
pentru Drepturile Omului și ale Copilului.
Proiectul a presupus implicarea elevilor din
clasele a XI-a, a X-a și a IX-a – Științe sociale,
în activități educative privind drepturile omului.
Obiectivul a constat în crearea unui cadru
educativ care să stimuleze cooperarea și a face
astfel posibil un schimb de opinii pe o temă de
larg interes în societatea contemporană:
respectarea drepturilor omului. Activitățile se
doresc a fi înscrise în bunele practici
educaționale.
 Conferința cu tema „Law and
Administrative Justice from an Interdisciplinary
Perspective” organizată în parteneriat cu Școala
Națională de Studii Politice și Administrative și
Universitatea Sakarya din Turcia.

III. ORGANIZAREA UNOR ACTIVITĂȚI SPECIFICE DEDICATE DREPTURILOR
OMULUI
Activitatea de organizare a unor seminarii,
simpozioane sau mese rotunde, împreună cu
celelalte activități ale Institutului, de cercetare,
educare și formare, se constituie într-un
ansamblu armonios de abordare a problematicii
drepturilor omului, subliniind importanța
promovării și protecției acestora.
Rapoartele și studiile prezentate cu ocazia
acestor manifestări au fost rodul activității 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 acțiuni organizate în
parteneriat, schimbul de experiență, opiniile și
concluziile desprinse au permis conturarea unor
noi teme de cercetare, a unor modalități noi de
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abordare a aspectelor de formare și educare în
spiritul respectului drepturilor omului.
Solicitarea Institutului de către organizații și
organisme cu preocupări în domeniul drepturilor
omului, din țară sau din străinătate, de a
participa cu studii, comunicări, rapoarte etc. la
acțiuni organizate de acestea (a se vedea Anexa
B) ilustrează aprecierea de care se bucură
Institutul atât pe plan național, cât și
internațional, prestigiu câștigat prin rigoarea și
consecvența implicării Institutului în protecția și
promovarea
drepturilor
și
libertăților
fundamentale ale omului.
Este de remarcat faptul că în mod constant
Institutul a atras de multe ori participarea la
manifestările sale și a determinat implicarea în
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organizarea lor a numeroși factori cu atribuții
sau preocupări în domeniul drepturilor omului,
din cadrul Parlamentului, al Guvernului, al
organismelor
guvernamentale
și
neguvernamentale sau organizații internaționale
și regionale. Prin antrenarea acestor factori –
prin contribuția pe care au avut-o venind cu
lucrări, materiale proprii, prezentări, comunicări
sau cu expertize sau rapoarte din partea
instituțiilor sau organizațiilor pe care le-au
reprezentat – s-a urmărit o mai bună comunicare
și o mai strânsă colaborare pentru găsirea și
aplicarea unor soluții mai eficiente pentru
ameliorarea situației drepturilor omului în
România.
Institutul Român pentru Drepturile Omului a
organizat numeroase întâlniri și dezbateri
consacrate afirmării, promovării și protecției
drepturilor omului (a se vedea anexa A) la care
au participat personalități din țară și de peste
hotare care au preocupări în domeniul
drepturilor omului.
Egalitate de șanse
Anul 2014 a fost marcat de adoptarea la nivel
guvernamental a celei de a doua Strategii
naționale pentru egalitatea de șanse între femei
și bărbați pentru perioada 2014-2017 și Planul
său de acțiune. Documente care au fost
dezbătute de către IRDO în întâlnirile dedicate
acestui domeniu, precum Conferința cu tema
„Drepturile femeii și egalitatea de gen”,
organizată cu ocazia Zilei internaționale a
femeii organizată în colaborare cu Asociația
pentru Națiunile Unite din România, Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democrație,
pace și toleranță, Asociația Română pentru
Drepturile Femeii și Asociația Clubul de la
Cheia.
De asemenea, ultimul raport al Agenției
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii
Europene privind „Violența împotriva femeilor
în Uniunea Europeană”, a reprezentat cadrul
pentru organizarea unor dezbateri importante
privind modul în care sunt promovate și
respectate drepturile femeii în România.
Dezbateri organizate în colaborare cu Școala
Națională de Studii Politice și Administrative,
Asociația Română pentru Drepturile Femeii,
Asociația pentru Promovarea Drepturilor
Familiei „Family Forum” și Liga Independentă
Română pentru Drepturile Copilului și
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Tânărului.
Amintim, totodată, și de organizarea
Conferinței cu tema „Violența domestică și
instrumentele naționale și internaționale de
prevenire și combatere a acesteia” în colaborare
cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
democrație, pace și toleranță și Asociația Clubul
de la Cheia.
Nediscriminare
Art. 14 din Convenția europeană pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale privind interzicerea discriminării
subliniază faptul că exercitarea drepturilor și
libertăților recunoscute de Convenție trebuie să
fie asigurată fără nici o deosebire bazată pe sex,
rasă, culoare, limbă, religie, apartenență la o
minoritate națională sau orice altă situație. Și în
anul 2014, la 20 de ani de la aderarea României
la Convenție, lupta împotriva discriminării,
respectarea
și
promovarea
principiului
nediscriminării au rămas teme de actualitate,
Institutul Român pentru Drepturile Omului
colaborând cu partenerii săi, Comisia pentru
Drepturile Omului, Culte și Problemele
Minorităților Naționale a Camerei Deputaților,
Comisia pentru Drepturile Omului și Minorități
a Senatului, Comisia pentru Politică Externă a
Camerei Deputaților, Institutul pentru Studierea
Problemelor Minorităților Naționale, Consiliul
Național pentru Combaterea Discriminării, în
abordarea acestor subiecte.
Cu prilejul săptămânii acțiunii europene
împotriva rasismului Institutul Român pentru
Drepturile Omului a organizat o serie de
manifestări (seminarii, dezbateri, mese rotunde)
și a desfășurat o amplă campanie de
conștientizare în rândul tineretului din școli și
universități, precum și în instituțiile publice din
București și din țară. Dezbaterile au avut în
vedere importanța respectării diversității,
subliniindu-se în mod special rolul crescând al
rețelelor de socializare care vin în sprijinul
migranților și al refugiaților combătând
naționalismul, rasismul și neofascismul.
De asemenea, amintim de Conferința
Internațională a Nediscriminării și Egalității de
Șanse – NEDES 2014, organizată în parteneriat,
de Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
București,
Consiliul
Național
pentru
Combaterea Discriminării și Comisia pentru
Drepturile Omului, Culte și Problemele
DREPTURILE OMULUI

Minorităților Naționale a Camerei Deputaților și
cu concursul Institutului Român pentru
Drepturile Omului. Evenimentul a oferit
specialiștilor din domeniul drepturilor omului
prilejul unor analize și discuții privind modul în
care principiul nediscriminării și cel al egalității
de șanse sunt respectate în societatea
românească și internațională. Dezbaterile au
avut în vedere teme precum discriminarea
multiplă și combaterea sa, hărțuirea –teorie și
jurisprudență, violența domestică și consecințele
ei asupra dezvoltării psihice a copiilor, rolul
femeilor în procesul de emancipare, al luptei
împotriva discriminării și al promovării
principiului egalității de șanse, aplicarea
principiului egalității de șanse în evaluarea
performanțelor profesionale individuale în
administrația publică locală ș.a.
Totodată, în 2014 a fost lansat și cel de-al
patrulea raport al Comisiei Europene împotriva
Rasismului și Intoleranței privind România,
document ce a fost analizat în cadrul unor
dezbateri organizate de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Asociația
pentru Națiunile Unite din România, Asociația
Română pentru Libertate Personală și Demnitate
Umană, Asociația Română pentru Drepturile
Femeii și Asociația Clubul de la Cheia.
Drepturile copilului
Un punct important în agenda Institutului îl
reprezintă protecția și promovarea drepturilor
copilului, ținând seama de prevederile
Convenției internaționale cu privire la drepturile
copilului, dar și de instrumentele regionale
privind adopția copiilor, lupta împotriva
traficului de ființe umane ș.a. În acest sens au
fost organizate o serie de evenimente, dezbateri
și discuții atât cu reprezentanții instituțiilor
publice cu atribuții în domeniu cât și cu
reprezentanți ai mediului academic și ai
organizațiilor nonguvernamentale, întâlniri ce
au privit aspecte legate de îmbunătățirea
legislației din domeniu, dreptul la educație,
nediscriminarea anumitor categorii de copii.
IRDO, în colaborare cu Subcomisia pentru
egalitate de tratament și nediscriminare și
Subcomisia pentru monitorizarea respectării
drepturilor persoanelor private de libertate, a
organizat o dezbatere privind justiția juvenilă,
conștientizarea problemelor acesteia în spațiul
public și promovarea reformei legislative și
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programelor de prevenire a delincvenței juvenile
în România. Totodată, drepturile copilului au
constituit și una din temele principale din
agenda de vizită a dl. Nils Muižinieks,
Comisarul pentru Drepturile Omului al
Consiliului Europei.
Nu în ultimul rând, Institutul, la solicitarea
Comisiei pentru drepturile omului, culte și
problemele minorităților naționale a Camerei
Deputaților, a prezentat o serie de puncte de
vedere cu privire la proiectele legislative aflate
în dezbatere în cadrul Comisiei cu impact
asupra promovării și protecției drepturilor
copilului. În acest sens amintim Propunerea
legislativă privind carnetul de sănătate al
copilului și înființarea dosarului medical
electronic al copilului4, Propunerea legislativă
privind medicina școlară5.
Accesul la justiție
Pe parcursul anului 2014 IRDO a organizat o
serie de conferințe, seminarii și dezbateri ce au
privit accesul la justiție ca drept fundamental.
Dintre acestea amintim:
Conferința internațională „Eficiența normelor
juridice – Provocările noului deceniu”,
eveniment aflat la a treia ediție și organizat de
IRDO și Facultatea de Drept a Universității
„Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca în
cooperare cu Departamentul de Cercetări
Sociale și Umanistice al Institutului de Istorie
„George Barițiu” din Cluj-Napoca, Departament
al Academiei Române, Asociația Română de
Științe Penale și alți parteneri. Studiile
prezentate au tratat teme precum educația pentru
drepturile omului în învățământul superior, rolul
societății civile în consolidarea democrației,
aspecte de drept internațional cu privind
drepturile omului, drepturile omului și buna
guvernare a justiției, expertiza juridică din
perspectiva noului cod de procedură penală,
protecția minorilor potrivit legislației române,
statutul juridic al zilei de lucru, rolul
procurorului în codul de procedură penală,
drepturile persoanelor cu dizabilități în Uniunea
Europeană ș.a. De asemenea, în cadrul
conferinței au fost organizate și două ateliere ce
au tratat teme ca: tehnici speciale de
supraveghere și cercetare și direcții actuale în
4

PL-x 245/2014 – Lege privind carnetul de sănătate al
copilului.
5
PL-x 254/2014.
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educația juridică.
Conferința
anuală
cu
participare
internațională „Justiția și dreptul administrativ
din perspectiva interdisciplinară”, organizată în
parteneriat cu Școala Națională de Studii
Politice și Administrative și Universitatea
Sakarya din Turcia, eveniment cu caracter
științific prin care s-a urmărit să se asigure
dezvoltarea unor noi direcții de cercetare
științifică în specializarea drept și științe
administrative și diseminarea rezultatele
cercetărilor efectuate, în vederea creșterii
calității actului de guvernare. Cercetările
prezentate și dezbaterile ce au urmat au vizat
aspecte
privind
hotărârile
judecătorești
administrative, influența drepturilor omului
asupra dreptului, migrația și dreptul,
globalizarea și dezvoltarea durabilă, noile
frontiere în justiția penală, precum și viitoarea
configurație administrativă și dreptul.
Totodată, reprezentanții IRDO au participat
la lucrările Conferinței internaționale „Dreptul
național
între
armonizare
și
euro-compatibilitate”,
organizată
de
Departamentul de Drept și Administrație publică
din cadrul Facultății de Științe Economice,
Juridice și Administrative, Universitatea „Petru
Maior” din Tg. Mureș și în parteneriat cu IRDO,
eveniment în cadrul căruia au fost analizate
aspecte privind evoluția și tendințele dreptului și
ale administrației publice la nivel național,
european și chiar internațional cu accent pe
raporturile dintre instituțiile europene și cele
naționale în eforturile de armonizare și adaptare
la schimbările din domeniu, precum și pe
necesitatea unei reforme a sistemului de drept și
a celui administrativ.
În calitate de membru observator al
Institutului de Drept European (ELI), Institutul a
participat prin reprezentanții săi la Conferința
anuală a ELI organizată în parteneriat cu
Facultatea de Drept a Universității din Zagreb,
contribuind la dezbaterea unor teme precum:
aplicarea corectă a drepturilor omului în Europa,
relația dintre instanțele naționale și instanțele
supranaționale, rolul instanțelor supranaționale
în ordinea juridică europeană. Totodată, în
cadrul conferinței au fost prezentate o serie de
proiecte privind principii transnaționale la
normele europene de procedură civilă sau
prevenirea și soluționarea conflictelor de
competență în dreptul penal.
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De asemenea, Institutul a fost invitat să prezinte
o serie de puncte de vedere în domeniul justiției
dintre care amintim Punct de vedere cu privire la
Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului nr.
15 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului6,
realizat la solicitarea Comisiei pentru drepturile
omului, culte și problemele minorităților naționale
din Camera Deputaților.
IRDO, ca membru în Grupul de lucru juridic
din cadrul Rețelei Europene de Instituții
Naționale pentru Drepturile Omului, a participat
activ atât în cadrul temelor de discuție privind
reforma Curții Europene a Drepturilor Omului,
promovarea Convenției europene a drepturilor
omului și a Cartei drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene, cât și la elaborarea și
prezentarea propunerilor grupului cu privire la
intervențiile ca părți terțe în cadrul cazurilor
aflate pe rolul Curții de la Strasbourg.
Proiectul „CLARITY”, realizat de Agenția
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii
Europene în parteneriat cu 12 instituții naționale
de drepturile omului din state membre ale
Uniunii Europene7, dintre care și România prin
IRDO, urmărește să ofere o mai bună
cunoaștere asupra organismelor non-judiciare
(instituții naționale privind drepturile omului,
organisme privind egalitatea și instituții de tip
ombudsman) care să ajute persoanele vătămate
atunci când drepturile acestora sunt încălcate.
Totodată, proiectul își propune să creeze un
instrument online pentru identificarea ușoară a
celor mai potrivite organisme non-judiciare cu
atribuții în domeniul drepturilor omului pentru o
anumită categorie de drepturi fundamentale.
Instrumentul online va acoperi diferite domenii
privind drepturile omului, inclusiv cel privind
discriminarea.
Prin crearea acestui instrument se dorește și
oferirea de informații asupra modului în care și
unde trebuie depusă o petiție sau de unde pot
primi asistență persoanele vătămate.
Familie
2014 a marcat cea de a 20-a aniversare a
6

Pl-x 265/2014; Protocolul nr 15 la Convenție a fost
semnat de România la 24 iunie 2013.
7
La proiect participă instituții cu atribuții în domeniul
promovării și protecției drepturilor fundamentale din 12
Statele participante la proiect sunt: Austria, Cipru,
Finlanda, Franța, Ungaria, Italia, Polonia, Portugalia,
Slovacia, Irlanda, Spania și România.
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Anului Internațional al Familiei, prilej cu care
atât la nivelul ONU, prin Departamentul pentru
Afaceri Economice și Sociale al Organizației
Națiunilor Unite, cât și la nivelul Uniunii
Europene și al Organizației pentru Cooperare
Economică și Dezvoltare (OECD) au fost
stabilite principalele direcții ale strategiei
politicii de familie. În acest context IRDO și-a
propus promovarea și consolidarea politicilor de
sprijinire a familiei, precum și intensificarea
activităților în domeniul cercetării pentru a-și
aduce contribuția și sprijinul în vederea
elaborării de către guvern a unor politici publice
privind familia, esențiale în combaterea și
prevenirea sărăciei și a excluziunii sociale și,
totodată, fundamentale pentru a preveni
marginalizarea familiilor.
Din activitățile realizate pentru promovarea
Anului European pentru reconcilierea vieții
profesionale cu viața de familie și a Zilei
Internaționale a familiei8 amintim dezbaterea cu
tema „Oportunități și obstacole în atingerea
obiectivelor reconcilierii vieții de familie cu cea
profesională” organizată în colaborare cu
Asociația Națiunilor Unite din România,
Asociația pentru Promovarea Drepturilor
Familiei, Family Forum, Asociația Clubul de la
Cheia, Asociația Română pentru Drepturile
Femeii și Asociația Română pentru Libertate
Personală și Demnitate Umană, care a subliniat
importanța familiei în societate și în dezvoltarea
acesteia. Totodată, evenimentul a constituit o
oportunitate pentru a discuta modul în care
familia – nucleul de bază al societății – este
afectată de schimbările sociale și economice,
cum să consolidăm aceste nuclee extrem de
importante pentru progresul întregii societăți
românești. În cadrul conferinței s-a avut în
vedere discutarea programelor și politicilor
naționale dar și europene asupra reconcilierii
vieții familiale cu cea profesională precum și
promovarea celor mai bune practici în domeniu.
Combaterea traficului de ființe umane
Institutul Român pentru Drepturile Omului,
pornind de la prevederile internaționale și
8

Ziua de 15 mai a fost declarată de către Adunarea
Generală a Organizației Națiunilor Unite ca fiind Ziua
Internațională a Familiei, printr-o Rezoluție dată în
septembrie 1993. La propunerea Institutului Român
pentru Drepturile Omului și susținută de Patriarhia
României, ziua de 15 mai a devenit oficial Ziua familiei
române.
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regional europene, precum Convenția pentru
reprimarea traficului cu ființe umane și a
exploatării prostituției semenilor, Convenția
Națiunilor Unite împotriva criminalității
transnaționale organizate, și Protocolul privind
prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului
de persoane, în special al femeilor și copiilor,
precum și Convenția europeană privind lupta
împotriva traficului de ființe umane, Strategia
Uniunii Europene privind eradicarea traficului
de persoane (2012-2016), a continuat seria de
cercetări și dezbateri cu reprezentanți ai
instituțiilor guvernamentale de specialitate, ai
legislativului, dar și ai societății civile.
În acest sens amintim întâlnirea cu tema
„Traficul de persoane și prostituția forțată în
Europa” organizată de Comisia pentru drepturile
omului, culte și problemele minorităților
naționale a Camerei Deputaților cu participarea
delegației Comisiei pentru drepturile omului și
ajutoare umanitare din Bundestag, a membrilor
Comisiei pentru drepturile omului și minorități a
Senatului și a reprezentanților Institutului
Român pentru Drepturile Omului. Discuțiile au
avut în vedere evoluția legislației din domeniu
în România și impactul asupra comunității
roma. Cu acest prilej Institutul a prezentat
cadrul legislativ internațional și național,
subliniind progresele realizate în ceea ce
privește prevenirea și combaterea traficului de
persoane, subliniind, totodată, importanța
îmbunătățirii calității protecției și asistenței
acordate victimelor, precum și atragerea
societății civile în activitatea de prevenire și
combatere a fenomenului.
Menționăm, de asemenea, simpozionul cu
tema „Legislația națională, regională și
universală privind prevenirea și combaterea
traficului de persoane” organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Asociația pentru Națiunile Unite din
România cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la
aderarea României la Convenția pentru
reprimarea traficului cu ființe umane și a
exploatării prostituției semenilor.
Migrație
Pe parcursul anului 2014, Institutul Român
pentru Drepturile Omului a fost solicitat de către
Comisia pentru drepturile omului, culte și
problemele minorităților naționale a Camerei
Deputaților să prezinte o serie de puncte de
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vedere cu privire la proiectele legislative aflate
în discuție în cadrul Comisiei, proiecte ce au
vizat aspecte privind azilul, migrația și
cetățenia. Astfel, amintim Proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.
1/2014 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 122/2006 privind azilul în România și a
Ordonanței Guvernului nr. 44/2006 privind
integrarea socială a străinilor care au dobândit o
formă de protecție sau un drept de ședere în
România9. Luând în considerare caracteristicile
și tendințele fenomenului migraționist și
caracterul profund umanitar al acțiunilor care
trebuie întreprinse pentru a asigura protecția
persoanelor care solicită protecție internațională,
IRDO a apreciat ca fiind absolut necesară și
binevenită modificarea și completarea Legii nr.
122/2006 privind azilul în România prin
Ordonanța nr.1/2014 ca o urmare logică a
conformării legislației interne obligațiilor
asumate prin aderarea la reglementările Uniunii
Europene.
Cu privire la Proiectul de Lege privind
modificarea art. 11 din Legea cetățeniei nr.
21/1991, republicată10, introducerea unei
prevederi în cuprinsul legislației române, în
virtutea căreia etnicii români ar beneficia de
tratament
preferențial
pentru
obținerea
cetățeniei române ar echivala cu reglementarea
unei proceduri discriminatorii de dobândire a
cetățeniei române, în funcție de originea etnică,
ceea ce contravine art. 5 din Convenție
Europeană asupra Cetățeniei. O astfel de
reglementare ar putea viza mai degrabă Legea
299/2007 privind sprijinul acordat românilor de
pretutindeni, Legea nr. 21/1991 reglementând
legătura juridică dintre România și persoana
care solicită cetățenia română.
Totodată, cercetările realizate în cadrul
Institutului au stat la baza Raportului național
privind Migrația și Dreptul prezentat de
reprezentanții IRDO în cadrul celui de al
XIX-lea Congres al Academiei Internaționale de
Drept Comparat de la Viena din 2014.

Afacerilor Externe
și cu participarea
reprezentanților Comisiei pentru drepturile
omului, culte și probleme ale minorităților
naționale și ai Comisiei pentru mediu și
echilibru ecologic din Camera Deputaților, a
organizat dezbaterea cu tema „Ziua Mondială a
Sănătății – Dreptul la sănătate”. În cadrul
evenimentului au fost prezentate o serie de
expuneri pe teme de actualitate în domeniu:
ecologizarea și lupta împotriva poluării –
deziderate ale mondializării sănătății, educația
pentru sănătate, garantarea dreptului la sănătate
al copilului în România, dreptul la sănătate al
migranților ș.a. Totodată, în cadrul discuțiilor
s-a subliniat importanța reducerii inegalității din
domeniul sănătății, a creșterii eficacității și
calității actului medical, precum și necesitatea
existenței unui echilibru între finanțarea și
prestarea îngrijirilor de sănătate.
De asemenea, cu prilejul Zilei mondiale a
Apei, IRDO a organizat o dezbatere cu titlul
„Apa curată pentru o lume sănătoasă” în care au
fost analizate aspecte privind relația dintre om și
viață, dintre accesul la apă și sănătatea vieții
unui om, a unei familii, a unei comunități sau a
unei societăți, elemente vitale pentru
dezvoltarea unei națiuni. S-a evidențiat
necesitatea protejării cantitative și calitative a
apelor, precum și rolul, îndatoririle și
responsabilitățile celor cu atribuții în
întreținerea, valorificarea și protejarea surselor
de apă. Evenimentul a fost realizat în colaborare
cu Asociația Română pentru Drepturile Omului
la un Mediu Sănătos, Asociația pentru Națiunile
Unite din România (ANUROM) și Asociația
Clubul de la Cheia.

Dreptul la sănătate
Institutul Român pentru Drepturile Omului
(IRDO), în parteneriat cu Asociația pentru
Națiunile Unite din România (ANUROM) și
Centrul Infoeuropa din cadrul Ministerului

Persoanele cu dizabilități
Institutul Român pentru Drepturile Omului,
în calitate de mecanism independent de
promovare, protecție și monitorizare a
implementării Convenției privind drepturile
persoanelor cu dizabilități, potrivit art. 33.2 din
(CDPD)11, urmărește menținerea unui dialog
permanent atât cu instituțiile guvernamentale cu
atribuții în domeniu cât și cu societatea civilă, în
special organizațiile care reprezintă persoanele
cu dizabilități din România, pentru a analiza
obiectiv modul în care prevederile Convenției
sunt reflectate în legislația națională, modul în

9

11

PLx 132/2014.
PLx 251/2012.

10
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Ratificată prin Legea nr. 221/2010 de ratificare a
Convenției pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.
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care drepturile acestor persoane sunt respectate,
precum și gradul de conștientizare și înțelegere
a dizabilității.
Vizita de lucru în România a Comisarului
privind Drepturile Omului al Consiliului
Europei a reprezentat un moment important,
promovarea și protecția drepturilor persoanelor
cu dizabilități fiind una din principalele teme de
discuție avute între reprezentanții IRDO și
Comisar. Cu acest prilej au fost dezbătute
aspecte privind dreptul de a trăi independent și
de fi inclus în comunitate, situația persoanelor
cu dizabilități care trăiesc în instituții, dreptul la
recunoașterea capacității juridice, dreptul la
educația incluzivă, precum și cadrul legal și
instituțional de protecție a drepturilor
persoanelor cu dizabilități12. Discuțiile au avut la
bază cel mai recent raport IRDO privind
Evoluția protecției și promovării drepturilor
persoanelor cu dizabilități în România,
Comisarul apreciind interesul acordat de Institut
acestor teme, precum și efortul instituțional. Cu
această ocazie reprezentantul Consiliului
Europei a subliniat importanța asigurării
resurselor umane și financiare adecvate pentru
ca Institutul să-și îndeplinească mandatul13.
Importanța adoptării unei strategii naționale
în domeniul dizabilității, la elaborarea căreia
trebuie implicată societatea civilă, în special
persoanele cu dizabilități și organizațiile care le
reprezintă și care trebuie să țină cont de
prevederile CDPD a fost subliniată în cadrul
dezbaterii cu tema Drepturi și viață de calitate
pentru persoanele cu Sindrom Down organizată
de IRDO. În acest context s-a evidențiat
necesitatea (re)definirii scopului politicilor
sociale din domeniu, în acord cu prevederile
Convenției, modificarea/completarea art. 50 din
Constituția României și a art. 1 din Legea nr.
448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu dizabilități.
În cadrul proiectului „Conștientizarea
autismului”, IRDO a organizat în colaborare cu
Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
democrație, pace și toleranță și Asociația pentru
Națiunile Unite din România (ANUROM) o
dezbatere privind drepturile persoanelor cu
autism din România, eveniment desfășurat cu
12

A se vedea Raportul Comisarului pentru Drepturile
Omului al Consiliului Europei, Nils Muižinieks, în urma
vizitei efectuate în România în perioada 31 martie – 4
aprilie 2014, CommDH (2014)14, pp. 8-19.
13
Ibidem, pct. 7, pp. 6-7.
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ocazia Zilei internaționale de conștientizare a
autismului și la care la care au participat
reprezentanți ai societății civile, ai Ministerului
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor
Vârstnice,
cadre
didactice
universitare,
cercetători,
doctoranzi
și
masteranzi. În acest context au fost discutate și
analizate
aspecte
privind
recunoașterea
capacității juridice a persoanelor cu dizabilități
și ceea ce presupune, pe de o parte,
reglementarea, în cadrul politicilor sociale din
domeniu a serviciilor juridice adaptate pentru a
asigura egalizarea șanselor în ceea ce privește
asistența juridică și, pe de altă parte,
modificarea legislației civile, astfel încât să se
poată asigura recunoașterea capacității juridice a
persoanelor cu dizabilități, dreptul egal al
persoanelor cu dizabilități de a deține sau
moșteni proprietăți, de a-și gestiona propriile
venituri și de a avea acces egal la împrumuturi
bancare, ipoteci și alte forme de credit financiar.
Totodată, a fost subliniată importanța respectării
dreptului persoanelor cu dizabilități de a-și
întemeia o familie – Codul civil actual
interzicând căsătoria alienatului mintal și
debilului mintal, indiferent dacă aceștia sunt sau
nu puși sub interdicție, neavând posibilitatea de
a se căsători nici măcar în momentele de
luciditate pasageră. În ceea ce privește dreptul la
educație, discuțiile au evidențiat în primul rând
nevoia definirii în legislația specifică a
conceptului de „educație incluzivă” și
renunțarea la sintagma „învățământul special
integrat”.
Institutul Român pentru Drepturile Omului a
organizat, cu prilejul Zilei internaționale a
persoanelor cu tulburări în spectrul autist (TSA),
o dezbatere privind protecția și promovarea
drepturilor acestor persoane în România,
eveniment realizat în colaborare cu Subcomisia
pentru egalitate de tratament și nediscriminare și
Subcomisia pentru monitorizarea respectării
drepturilor persoanelor private de libertate.
Dezbaterea a avut în vedere elaborarea unei
strategii naționale care să corespundă nevoilor
persoanelor diagnosticate cu tulburări din
spectrul autist și instituirea unui cadru legal
complex de sprijinirea a acestui domeniu. În
urma discuțiilor s-a evidențiat necesitatea creării
unor reglementări în domeniu privind
dezvoltarea serviciilor de diagnosticare a
persoanelor cu TSA, asigurarea accesului la
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educație adaptată nevoilor copiilor și tinerilor cu
TSA, asigurarea accesului la servicii de formare
profesională și acces pe piața muncii adaptate
adulților cu TSA, precum și creșterea gradului
de integrare socială a acestor persoane.
De asemenea, Ziua internațională a
persoanelor cu dizabilități, marcată de Institut
printr-o masă rotundă la care au participat
reprezentanți ai societății civile, cadre didactice
universitare, cercetători și practicieni, a
constituit un moment important în care au fost
dezbătute, discutate și analizate aspecte privind
valorificarea puterii tehnologiei de a promova
incluziunea și accesibilitatea în realizarea
participării depline și în condiții de egalitate a
persoanelor cu dizabilități în societate.
În anul 2014 Institutul, prin cercetările,
evenimentele și dezbaterile organizate sau la
care a participat, a subliniat importanța
dezvoltării cadrului legislativ din domeniul
dizabilității, pentru a permite persoanelor cu
dizabilități să obțină și să-și mențină maximum
de autonomie, să-și dezvolte pe deplin
potențialul fizic, mintal, social și profesional și
să realizeze o deplină integrare și participare în
toate aspectele vieții14. Totodată a fost
evidențiată necesitatea organizării, consolidării
și extinderii serviciilor și programelor de
abilitare și reabilitare complexe, în special în
domeniul sănătății, încadrării în muncă,
educației și serviciilor sociale, astfel încât aceste
servicii și programe să înceapă, într-un stadiu
cât mai timpuriu posibil, să se bazeze pe
evaluarea multidisciplinară a nevoilor și
abilităților individuale și să sprijine participarea
și integrarea în comunitate și în toate aspectele
societății, pe baza liberului consimțământ și să
fie disponibile cât mai aproape de comunitatea
în care trăiesc, inclusiv în mediul rural15.
IRDO este membru al Grupului pentru
implementarea Convenției din cadrul Rețelei
Europene a Instituțiilor Naționale pentru
Drepturile Omului din sistemul ONU și este,
totodată, singura instituție din țara noastră
desemnată să participe la Forumurile de lucru
organizate anual de Comisia Europeană cu
privire la implementarea art. 33 din Convenția
ONU.

14

Rights of persons with disabilities in Romania. Recent
developments, IRDO, București, 2014, p. 78.
15
Ibidem.
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Drepturile persoanelor vârstnice
În activitățile întreprinse de IRDO au fost
abordate și analizate teme precum drepturile
sociale, promovarea îmbătrânirii active în
muncă, promovarea solidarității dintre generații
și a demnității tuturor oamenilor, prin
combaterea sărăciei și a excluziunii sociale.
De
asemenea,
protecția
drepturilor
persoanelor vârstnice și îngrijirea pe termen
lung reprezintă o temă de interes, Institutul
participând în cadrul unui proiect realizat de
Rețeaua Europeană de Instituții Naționale
pentru Drepturile Omului (ENNHRI), al cărui
membru IRDO este, și Comisia Europeană prin
Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă,
Afaceri Sociale și Incluziune. Proiectul
urmărește să determine o abordare din
perspectiva drepturilor omului în îngrijirea
persoanelor vârstnice în Europa, clarificarea
standardelor
internaționale
și
regionale
aplicabile în domeniu și formularea de
recomandări către factorii decidenți la nivel
european pentru eficientizarea protecției acestor
persoane, precum și creșterea gradului de
recunoaștere a rolului instituțiilor naționale de
drepturile omului în domeniu. Astfel, în 2014
Institutul a participat la o serie de întruniri și
discuții privind analiza și stabilirea scopului,
obiectivelor, etapelor și a metodologiei
proiectului, fiind membru atât în Comitetul
consultativ cât și în Grupul pilot.
Nu în ultimul rând amintim Dezbaterea
privind „Dreptul fundamental al omului vârstnic
la protecție medicală, sanitară și socială”,
organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Asociația
Română pentru apărarea drepturilor omului la
vârsta a treia (ARDOVT) și Asociația pentru
Națiunile Unite din România (ANUROM) cu
ocazia Zilei internaționale a Persoanelor de
vârsta a III-a.
Mediul de afaceri și drepturile omului
Cercetările întreprinse în cadrul IRDO în
domeniu au continuat și în anul 2014, aceasta
fiind o temă de actualitate atât la nivel național
cât și regional european. Analizele și dezbaterile
organizate de Institut au pornit de la cele mai
importante documente internaționale: Principiile
generale ale ONU, Strategia Uniunii Europene
pentru Dezvoltarea Responsabilității Social
Corporatiste, Planul de acțiune al Rețelei
DREPTURILE OMULUI

Europene de Instituții Naționale pentru
Drepturile Omului ș.a.
Menționăm, cu titlu de exemplu, dezbaterile
organizate de Institut în colaborare cu Asociația
pentru
Națiunile
Unite
din
România
(ANUROM) privind importanța adoptării unui
plan național de acțiune prin care statul român
să arate prioritățile și acțiunile pe care le va
adopta pentru a sprijini punerea în aplicare a
obligațiilor și angajamentelor internaționale și
regionale din domeniu. Planul trebuie să reflecte
principiile privind datoria statului de a respecta
drepturile omului, responsabilitatea corporatistă
de a respecta drepturile omului, accesul la
mijloace de remediere eficiente în cazul
încălcării drepturilor omului.
De asemenea Institutul a participat, ca
instituție națională recunoscută în sistemul
ONU, la o serie de dezbateri organizate de
Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile
Omului, dintre care amintim Forumul anual al
ONU privind mediul de afaceri și drepturile
omului. Principalele teme abordate pe parcursul
lucrărilor au avut în vedere întărirea politicilor
publice din domeniu prin planuri naționale de
acțiune, sectorul financiar și drepturile omului,
îmbunătățirea sistemului de raportare în
domeniul drepturilor omului, cooperarea dintre
instituțiile naționale de drepturile omului,
importanța educației pentru drepturile omului,
achizițiile publice și drepturile omului ș.a.
Mecanismul internațional de evaluare
periodică universală (UPR)
Având în vedere recomandările Consiliul
ONU pentru Drepturile Omului16 ca urmare a
analizării raportului de țară17 cu prilejul celui
de-al doilea ciclu de evaluare – UPR din 2013,
Institutul Român pentru Drepturile Omului a
urmărit atât informarea instituțiilor publice și a
societății civile cu privire la acestea cât și
16

A se vedea Decizia Consiliului ONU pentru Drepturile
Omului, A/HRC/23/5, și Raportul Grupului de lucru
privind UPR – România, A/HRC/23/5, pct. 109.
17
Raport privind respectarea de către România a
prevederilor principalelor instrumente ONU, precum:
Convenția internațională privind eliminarea tuturor
formelor de discriminare rasială; Convenția cu privire la
drepturile copilului; Pactul internațional cu privire la
drepturile economice, sociale și culturale; Convenția
asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de
femei; Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori
tratamente cu cruzime, inumane sau degradante și
Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități.
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realizarea pașilor necesari pentru implementarea lor.
În acest sens pe parcursul anului 2014 a
organizat și participat la o serie de întruniri și
dezbateri alături de reprezentanți ai instituțiilor
guvernamentale, ai diferitelor instituții publice
cu atribuții în domeniul drepturilor omului
precum și cu reprezentanți ai unor organizații
neguvernamentale, pentru.
Rețeaua Instituțiilor Naționale pentru
Drepturile Omului
Rolul Institutului Român pentru Drepturile
Omului, recunoscut la nivel internațional și
regional european, a fost evidențiat și în raportul
realizat de Comitetul ONU privind drepturile
economice, sociale și culturale, ca urmare a
analizării rapoartelor periodice de țară18. În acest
sens, Comitetul a subliniat importanța existenței
unei instituții naționale independente și eficiente
în activitatea de promovare și protecție a
drepturilor omului în România, în concordanță
cu Principiile de la Paris19.
În cadrul Conferinței – „Transpunerea
angajamentelor internaționale privind drepturile
omului în realitățile naționale: contribuția
parlamentelor
la
activitatea
Consiliului
Drepturilor Omului al Națiunilor Unite”,
organizată la inițiativa Comisiei pentru politică
externă a Camerei Deputaților, de către Camera
Deputaților în cooperare cu Uniunea
Interparlamentară, directorul IRDO a subliniat
rolul important pe care îl au instituțiile naționale
pentru drepturile omului atât la nivel național,
ca punte de legătură între instituțiile statului de
drept și societatea civilă, cu referire la
Principiile de la Belgrad privind relația dintre
instituțiile naționale pentru drepturile omului și
parlamente, adoptate în 2012, cât și la nivel
internațional, prin contribuția importantă în
procesul de Evaluare Periodică Universală, în
deosebi începând cu al doilea ciclu, precum și la
rezoluțiile adoptate de Consiliul Drepturilor
Omului, cea mai recentă fiind Rezoluția 20/14
din iulie 201220.
18

Potrivit art. 17 din Pactul Internațional privind
drepturile economice, sociale și culturale.
19
A se vedea Observațiile finale ale Comitetului ONU
privind drepturile economice, sociale și culturale la
rapoartele periodice privind România, din 28 noiembrie
2014, pct. 6, p. 2 (E/C.12/ROU/CO/3-5).
20
Rezoluția 20/14 privind instituțiile naționale pentru
promovarea și protecția drepturilor omului,
A/HRC/RES/20/14.
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IV. PUBLICAREA REGLEMENTĂRILOR,
DOCUMENTELOR, A STUDIILOR ȘI CERCETĂRILOR DIN DOMENIUL
DREPTURILOR OMULUI
Institutul Român pentru Drepturile Omului
promovează formarea și informarea în domeniul
drepturilor omului în beneficiul organismelor
publice, al organizațiilor neguvernamentale și al
persoanelor fizice, cu privire la respectarea,
protejarea și garantarea drepturilor omului prin
reglementări interne și internaționale, instituții
și mecanisme, practici și uzanțe. El are rolul de
a aduce la cunoștința tuturor celor interesați cele
mai noi cercetări științifice în domeniul
drepturilor omului, angajamentele internaționale
asumate de România și modul în care ele sunt
îndeplinite. În cadrul Institutului sunt traduse și
publicate documente internaționale care, prin
actualitatea lor, se impun a fi cunoscute de către
instituțiile guvernamentale și neguvernamentale
pentru promovarea și protecția drepturilor
omului.
Publicații periodice
A)
Revista trimestrială „Drepturile
Omului” cuprinde rapoarte, studii, cercetări și
articole. Preocupările revistei se extind și asupra
textelor,
reglementărilor
naționale
sau
internaționale cu semnificații majore în
domeniul drepturilor omului, jurisprudența în
materie a Curții Europene a Drepturilor Omului
și/sau a instanțelor naționale, note, comentarii
sau recenzii.
Tematica abordată cuprinde analiza științifică
și diversificată a drepturilor fundamentale ale
omului, punându-se accent pe legăturile de
colaborare și de relaționare dintre acestea și
valorile, principiile, normele și standardele la
care se raportează atât instituțiile, mecanismele,
cât și pe termenii, conceptele și tendințele
metodologice și tehnologice. La acestea se
adaugă cronicile diferitelor evenimente din
domeniul drepturilor omului, recenzii de cărți în
materia drepturilor omului, noutăți editoriale ale
Institutului și prezentarea pe scurt a
principalelor activități 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 știri de
actualitate despre evenimentele legate de
drepturile omului ce au loc pe plan intern și
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internațional, studii și cercetări științifice. De
asemenea, sunt prezentate în buletin diferite
cazuri de la Curtea Europeană a Drepturilor
Omului dar și de la Curtea de Justiție a Uniunii
Europene, care încearcă să vină în întâmpinarea
cerințelor actuale ale societății civile, ale
instituțiilor sau ale studenților etc. Totodată,
amintim rubricile care sunt consacrate unor
documente internaționale recent adoptate.
Cercetări elaborate și lucrări publicate în
2014
Sub egida Institutului Român pentru
Drepturile Omului au apărut noi culegeri de
documente și au fost elaborate noi lucrări de
cercetare.

Drepturi egale și mediu accesibil
Lucrarea își propune să surprindă interesul
acordat în ultimele decenii de Organizația
Națiunilor Unite pentru susținerea eforturilor
persoanelor cu dizabilități care au devenit din ce
în ce mai active în afirmarea puterii și încrederii
în propriile abilități de a duce o viață
independentă. Schimbarea de paradigmă în
abordarea dizabilității a debutat în anii 1970
prin adoptarea Declarației privind Drepturile
Persoanelor cu Întârziere Mentală (1971) și a
Declarației privind drepturile persoanelor cu
dizabilități (1975), documente ce au deschis
calea pentru viitoarele seturi complete de
principii, care ar contribui în cele din urmă la
integrarea persoanelor cu dizabilități în
societate.
Apariția
Regulilor
Standard
privind
Egalizarea Șanselor pentru Persoanele cu
Dizabilități (1993), document elaborat ca
urmare a experienței acumulate pe parcursul
Decadei Națiunilor Unite pentru Persoanele cu
Dizabilități, a permis o schimbare importantă de
poziție, de la protecție socială la drepturi
acordate persoanelor cu dizabilități în context
global.
Cel mai recent document ONU, Convenția
privind drepturile persoanelor cu dizabilități
(2006) marchează începutul unei noi etape în
eforturile de a promova, proteja și asigura
exercitarea deplină și egală a tuturor drepturilor
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și libertăților fundamentale ale omului de către
toate persoanele cu dizabilităti, precum și de a
promova respectul pentru demnitatea lor
intrinsecă.
De asemenea, volumul prezintă o serie de
cazuri din jurisprudența Curții Europene a
Drepturilor Omului privind persoanele cu
dizabilități, cauze la care statul român este parte,
care au atras atenția autorilor mai ales datorită
diversității articolelor în a căror sferă de aplicare
se înscriu.
Lucrarea reprezintă o colecție de instrumente
privind drepturile persoanelor cu dizabilități și
jurisprudență în materie, ce poate contribui la
documentarea autorităților în vederea elaborării
politicilor și măsurilor legislative din domeniul
dizabilități.

Migration and Law
Studiul se concentrează asupra unei teme
care se află în continuă actualitate atât timp cât
vor exista discrepanțe din punct de vedere al
bunăstării și al dezvoltării între diferitele regiuni
ale lumii.
Prin reformele realizate în ultimii ani, ținând
cont și de necesitatea armonizării legislative o
dată cu aderarea României la Uniunea
Europeană, statul român are în vedere
asigurarea unui tratament echitabil și integrarea
armonioasă
a
străinilor
în
societatea
românească. Astfel, au fost aduse schimbări
substanțiale în normele de drept care
reglementează regimul străinilor în România în
calitate de cetățeni ai statelor membre ale
Uniunii Europene și ai Spațiului Economic
European, precum și regulile de drept care
guvernează azilul în România, în scopul de a
asigura conformitatea cu instrumentele juridice
internaționale și regionale la care statul român
este parte.
Prin modificarea legislației naționale în
domeniile menționate mai sus, legislatorii caută
eliminarea permanentă a eșecurilor care au loc
în punerea în aplicare a cadrului legislativ
privind regimul străinilor pe teritoriul României.

Rights of Persons with Disabilities
in Romania. Recent Developments
Studiul, realizat de Institutul Român pentru
Drepturile Omului (IRDO) în calitatea sa de
mecanism independent de monitorizare a
implementării Convenției privind drepturile
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persoanelor cu dizabilități, este o continuare a
cercetării realizate în anul 2013, cuprinzând atât
noi elemente de cercetare cât și date statistice
recente.
Amploarea Convenției și gama de probleme
pe care aceasta o pune în discuție fac
monitorizarea și punerea în aplicare a acesteia
mai provocatoare decât cele mai multe
convenții.
Volumul aduce în prim plan o serie de
aspecte care necesită o atenție imediată din
partea decidenților, precum adoptarea unei
strategii naționale și a unui plan de acțiune care
să stabilească o viziune consolidată și detaliată
pe termen lung, cu priorități și rezultate
măsurabile,
pentru
îmbunătățirea
vieții
persoanelor cu dizabilități; creșterea gradului de
conștientizare și înțelegere a dizabilității;
accesibilitatea, în sensul în care toate politicile,
programele, standardele și serviciile trebuie
dezvoltate ținând cont de nevoile obișnuite ale
persoanelor cu dizabilități.
Totodată, este nevoie de mai multe servicii
de
asistență
și
suport,
de
servicii
multidisciplinare, integrate și accesibile, bine
reglementate care să permită persoanelor cu
dizabilități o viață independentă și să participe
la viața economică, socială și culturală a
comunităților lor.
Un rol important îl are și cercetarea, care este
esențială pentru creșterea înțelegerii la nivel
public a problemelor legate de dizabilitate.
Aceasta presupune însă o investiție în
capacitatea umană, pentru a se forma un grup pe
cercetători specializați în domeniul dizabilității.

Drepturile copilului – 365
Drepturile copilului, consacrate și garantate
prin reglementările internaționale și interne, pot
fi grupate în ansamblu în drepturi de protecție
împotriva oricăror forme de abuz fizic sau
emoțional, drepturi de dezvoltare, strâns legate
de asigurarea serviciilor necesare, precum
educație și îngrijire medicală, accesul tuturor la
acestea și drepturile de participare și consultare
în privința deciziilor care îi privesc.
România, în calitatea sa de stat parte la
Convenția ONU cu privire la drepturile
copilului și protocoalele sale precum și la
tratatele regionale în materie, a depus eforturi
semnificative pentru a armoniza legislația
internă cu principiile și normele asumate prin
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angajamentele sale internaționale.
Odată cu modificările aduse Legii nr.
272/2004 privind protecția și promovarea
drepturile copilului, principiul interesului
superior al copilului a dobândit vizibilitate
semnificativă în legislația națională. Astfel,
întregul pachet legislativ adoptat de Parlamentul
României, precum și strategiile și măsurile de
punere în aplicare a acestor reglementări
acoperă în totalitate aceste drepturi.
Lucrarea are la bază o serie întreagă de
publicații apărute în cadrul Institutului Român
pentru Drepturile Omului dintre care amintim
volumele „Drepturile copilului. Drepturile
mele”, „Drepturile copilului”, „Principalele
instrumente internaționale privind drepturile
omului la care România este parte” ș.a, la a
căror realizare au contribuit cercetători din
cadrul Institutului.

Promovarea
și
protecția
drepturilor omului de către administrația
publică
Studiul urmărește identificarea și punerea în
evidență a pârghiilor și mecanismelor de
promovare și protecție a drepturilor omului la
nivelul autorităților administrației publice, dar și
de a găsi soluții pentru a stopa încălcarea lor de
către acestea.
Pornind de la cele mai importante documente
prin care sunt reglementate drepturile omului la
nivel internațional și regional european, precum
și organizațiile care le-au promovat, pe
parcursul lucrării sunt analizate concepte
precum bună administrare, bună guvernare și
bună guvernanță, rolul puterii legislative din
perspectiva acțiunilor pe care le întreprinde
pentru a promova și proteja drepturile omului la
nivel național în raporturile cu autoritățile
administrației publice. Este, totodată, analizat
ansamblul instituțiilor și autorităților care
înfăptuiesc justiția în România, cu accent pe
atribuțiile fiecărei precum și vulnerabilitatea
sistemului judiciar față de corupție.
Din perspectiva rolului executivului și al
autorităților
administrației
publice
este
semnificativă, pentru protecția drepturilor
cetățenilor, contribuția unor autorități sau
organe înființate la nivel central, cu atribuții de
coordonare
sau
de
control,
inclusiv
jurisdicțional, independente de guvern și chiar
de șeful statului.
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Administrația
Parlamentară.
Drepturile și obligațiile funcționarilor publici
parlamentari
Cercetarea pune în valoare aspectele legate
de resursele umane ale acestui tip de
administrație, analiza efectuându-se prin prisma
funcționarilor
publici
parlamentari,
a
drepturilor, obligațiilor și răspunderii ce le
revin, în urma alinierii legislației noastre la
aquis-ul european dar, în mod necesar, și din
perspectiva respectării drepturilor omului în
acest domeniu.
Studiul are în vedere analiza statutului
funcționarului public parlamentar în raport cu
reglementările similare din țări europene cu
tradiție
parlamentară
precum
și
cu
reglementările statuare ce privesc o nouă
categorie de funcționari la nivelul instituțiilor
Uniunii Europene. Adoptarea unui statut special
trebuie însoțită de garantarea aplicării acestuia,
precum și de respectarea autonomiei
parlamentare. Totodată, statutul de independență
și specificul activității parlamentare, nu trebuie
să-l reducă pe funcționarul public parlamentar
în exercitarea atribuțiilor sale și astfel să adopte
un model birocratic de manifestare în
îndeplinirea funcției sale.
Pe parcursul lucrării sunt prezentate și
aspecte
generale
privind
administrația
parlamentară cu accent atât pe structura politică
de conducere, cât și pe cea administrativ
ierarhică, fiind evidențiată legătura existentă
între administrația publică și democrația statului
de drept precum și rolul și funcțiile partidelor
politice în statul de drept.

Ministerul Public. Organizare,
administrare și relația cu societatea civilă
Studiul își propune să analizeze importanța și
rolul instituției Ministerului Public în
promovarea și garantarea respectării drepturilor
și libertăților fundamentale ale cetățenilor într-o
societate democratică, într-un stat de drept.
Astfel, se urmărește identificarea și analizarea
cadrului normativ relevant în conturarea rolului
acestei
instituții,
identificarea
evoluției
conceptului de societate civilă de-a lungul
istoriei, analiza drepturilor cetățeanului în
relația cu instituția Ministerului Public și rolul
societății civile în protecția și garantarea
acestora.
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Pe parcursul lucrării sunt formulate o serie de
recomandări
privind
organizarea
și
administrarea instituției Ministerului Public din
România, din perspectiva garantării drepturilor
și libertăților fundamentale. În acest sens sunt
identificate și analizate cele mai relevante
vulnerabilități constatate la nivelul instituției
Ministerului
Public,
precum
autoritatea
Ministerului de Justiție asupra instituției
Ministerului Public, presiunea asupra activității
procurorilor, accesul în funcții, formarea
profesională, fenomenul corupției, sistemul de
protecție a integrității procurorului împotriva
represaliilor venite din partea justițiabililor ș.a.

Rapoarte

Raportul anual al Institutului Român
pentru Drepturile Omului pe anul 2013;

IRDO – Record of activities 2013;

Raport privind evoluția legislației în
domeniul drepturilor omului în Uniunea
Europeană și în România – 2014;

Raport privind instituțiile naționale
pentru drepturile omului – Asociația Francofonă
a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile
Omului;

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

Raport – Migration and Law.

V. CENTRUL DE DOCUMENTARE
În mandatul său, Institutului Român pentru
Drepturile Omului are prevăzute și menținerea
și funcționarea unui centru de documentare.
Acesta pune la dispoziția utilizatorilor prin
intermediul bibliotecii sale materiale din
domeniul dreptului, al drepturilor omului,
convenții și pacte internaționale, documente de
legi, studii, publicații și referințe bibliografice,
precum și volume din varii domenii conexe.
Biblioteca are un fond de carte structurat în
peste 251 de domenii de cercetare. Institutul
Român pentru Drepturile Omului a beneficiat de
primirea a numeroase publicații sub formă de
donații
din
partea
unor
organizații
internaționale, instituții de învățământ superior,
ONG-uri precum și instituții cu preocupări
similare IRDO.
În cadrul activității de informare și
documentare, centrul de documentare IRDO a
acordat o atenție specială parteneriatului și
colaborării cu biblioteci naționale și instituții de
specialitate din alte țări, sau aparținând unor
organizații internaționale de profil, dintre care
menționăm:
Agenția
pentru
Drepturi
Fundamentale (FRA), Biblioteca Alexandrina –
Alexandria, Egipt, Biblioteca Institutului
Elvețian de Drept Comparat – Lausanne,
Elveția, Institutul de Drept European, Biblioteca
Universității din Leicester, Marea Britanie,
Biblioteca Institutului Internațional de Drept de
Expresie și Inspirație Franceză, AIDC,
Biblioteca Facultății de Drept a Universității din
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Strasbourg, Franța, Biblioteca Universității
Catolice din Louvain, Belgia, Biblioteca
Universității din Postdam, Germania, Biblioteca
Universității din Padova, Italia, Biblioteca
Universității din Luxemburg, Biblioteca
Universității de Studii Europene din Republica
Moldova, Biblioteca Centrului Norvegian
pentru Drepturile Omului, Centrul Drepturilor
Omului din Finlanda, avocatul parlamentar al
Poporului din Finlanda
De asemenea, s-au inițiat parteneriate prin
schimburi de publicații și corespondență cu
Biblioteca Congresului din Washington DC,
SUA, cu Biblioteca Națională din Republica
Cehă, cu Biblioteca Națională din Madrid,
Spania și cu Biblioteca Națională din Viena,
Austria.
Nu în ultimul rând, centrul de documentare al
Institutului este în permanentă legătură cu
bibliotecile județene, cărora le diseminează
împreună cu revista trimestrială „Drepturile
Omului”, și cele mai recente publicații apărute
sub egida institutului.
Publicațiile IRDO au fost solicitate și de
către ministerele cu atribuții și preocupări în
domeniul drepturilor omului, de către primării,
prefecturi, consilii locale, case ale corpului
didactic, curți de apel, judecătorii, tribunale,
Parchetul General. Centrul de documentare a
răspuns cu promptitudine tuturor acestor
solicitări.
Preocupat constant de informarea și
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documentarea privind activitatea științifică a
institutului și a partenerilor săi, centrul de
documentare a transmis cu titlu gratuit
publicațiile apărute în decursul anului 2014,
tuturor solicitanților din țară: Biblioteca
Centrală Universitară, Biblioteca Națională a
României, Biblioteca Metropolitană, Academia
Română,
Senatul
României,
Camera
Deputaților, Curtea Constituțională, Consiliul
Superior al Magistraturii, Înalta Curte de
Casație și Justiție, Consiliul Legislativ,
Guvernul României, Institutul de Cercetări
Juridica al Academiei, Institutul Național al
Magistraturii, Școala Națională a Grefierilor,
Institutul Național pentru Pregătirea și
Perfecționarea Avocaților, Consiliului Național
al Federației SANITAS, Ministerului Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice, Universitatea Ecologică Dimitrie
Cantemir, Școala Națională de Studii Politice și
Administrative,
Universitatea
Ovidiu,
Constanța, Universitatea Alexandru Ioan Cuza
din Iași, catedra UNESCO pentru drepturile
omului, democrație, pace și toleranță a
Universității de Nord Baia Mare etc.
Dar și organizații și instituții internaționale
si-au manifestat interesul si au primit cu titlu
gratuit publicațiile apărute în decursul anului
2012 sub egida IRDO: UNDP, UNESCO,
UNICEF, UNHCR, Consiliul Europei, Curtea
Europeană a Drepturilor Omului, Secretariatul
Cartei Sociale Europene, Curtea Europeană de
Justiție, Înaltul Comisariat ONU pentru
Drepturile Omului de la Geneva, Academia
Internațională de Drept Comparat, Centrul de
Studii Internaționale și Europene, Agenția UE
pentru Drepturi Fundamentale, Avocatul
parlamentar al poporului din Finlanda, Centrul
pentru Drepturile Omului din Finlanda,
Institutul de Drept European, Institutul
Internațional de Drept de Expresie și Inspirație
Franceză.
Pe tot parcursul anului 2014 Centrul de
documentare al IRDO a fost frecventat de
numeroși cititori (1700), cercetători științifici,
cadre didactice, magistrați, avocați, doctoranzi,
studenți, reprezentanți ai societății civile din țară
și din străinătate interesați de literatura
științifică din domeniul drepturilor omului sau
din domenii conexe. Numărul cititorilor a
crescut considerabil de la an la an iar fondul de
carte a fost îmbogățit prin achiziționarea unor

publicații care sprijină studiul comparat al mai
multor discipline din perspectiva drepturilor
omului.
Web site –ul IRDO înființat din anul 200721,
găzduiește o bibliotecă virtuală care cuprinde
majoritatea publicațiilor apărute sub egida
IRDO. Site-ul a fost accesat până în prezent de
aproximativ 3,5 milioane de vizitatori și oferă
informații despre activitatea desfășurată de
IRDO, iar din domeniul jurisprudenței, despre
cazuri românești care sunt soluționate de către
Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Relațiile cu publicul
Prin întreaga activitate pe care o desfășoară,
Institutul Român pentru Drepturile Omului se
implică cu profesionalism în promovarea și
respectarea drepturilor omului. Prin munca sa de
informare și diseminare, prin întreaga sa
activitate, prin intermediul dezbaterilor și
meselor
rotunde,
al
conferințelor
și
simpozioanelor pe care le organizează în
colaborare cu instituții naționale și cu societatea
civilă, Institutul contribuie la protejarea și
respectarea drepturilor omului și la o mai
profundă conștientizare a acestora pe plan
național, regional și internațional.
De asemenea, IRDO a fost solicitat în
decursul anului 2014 de categorii largi de
persoane, cetățeni din întreaga țară care se
adresează Institutului cu numeroase probleme
privind încălcarea drepturilor lor și cu solicitări
sau clarificări referitoare la modalitățile de
soluționare a acestora, fie prin intermediul
mecanismului depunerii de petiții, fie prin cereri
de consultanță exprimate telefonic privind
filiera de depunere a unor plângeri formale sau
petiții către autorități pentru semnalarea
încălcării drepturilor lor. Pe tot parcursul anului
2014, IRDO a acționat pentru clarificarea si
îndrumarea spre o soluționare corectă a
numeroase astfel de solicitări de consultanță
juridică de specialitate, memorii, sesizări,
apeluri telefonice.
Cele mai frecvente aspecte au fost cele ale
nerespectării dreptului de proprietate, refuzul
punerii în posesie pe anumite terenuri,
nerespectarea unor hotărâri judecătorești,
plângeri privind poluarea mediului înconjurător
sau abaterea de la normele referitoare la dreptul
21
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la un mediu sănătos, încălcări ale legislației
muncii, plângeri din partea unor persoane fizice
privind desfășurarea unor procese sau
nesoluționarea acestora în termen rezonabil. Au
mai fost de asemenea înregistrate petiții sau
plângeri referitoare la executarea pedepselor în
penitenciare, petiții care vizează încălcarea
egalității de șanse, încălcarea drepturilor unor
persoane aparținând minorităților naționale sau
cultelor religioase; sesizări privind incapacitatea
autorităților competente de a acorda parțial sau
total anumite drepturi bănești derivate din
legislația reglementând protecția socială
(ajutorul pentru diverse categorii defavorizate,
recalcularea pensiei, alocațiile pentru copii etc.)
Atât persoanele care s-au prezentat personal
la sediul IRDO cât și persoanele care ne-au
contactat telefonic, au primit consultanță și
îndrumare. Celor care au solicitat le-au fost
furnizate materiale documentare privind
legislația internă în vigoare legată de domeniul
studiat. În aproximativ 70% din cazurile
înregistrate prin petiții scrise am putut veni în
sprijinul reclamanților îndrumând petentul către
organismul competent sau formulând o
recomandare cu privire la instituția la care
trebuie să apeleze. Majoritatea petițiilor au fost
transmise către instituțiile și organismele
abilitate să soluționeze problema sau cererea
respectivă, și anume către: Ministerul Justiției,
Autoritatea Națională pentru Restituirea
Proprietăților,
Consiliul
Superior
al
Magistraturii, Avocatul Poporului, Ministerul
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice, Ministerul Public,
prefecturi, consilii locale, primării, Direcții ale
penitenciarelor.
Expertiza în problematica drepturilor omului,
activitatea profund dedicată protejării și
respectării drepturilor omului, colaborarea
fructuoasă
cu
instituții
naționale
și

DREPTURILE OMULUI

internaționale au contribuit la prestigiul
crescând al IRDO în rândul beneficiarilor și al
instituțiilor de profil din țară și din străinătate.
Drept urmare, numeroase organisme interne
și internaționale și-au exprimat dorința ca
Institutul Român pentru Drepturile Omului, prin
reprezentanții săi, săi să facă parte din
structurile de lucru sau din structurile de
conducere ale acestora. Iată câteva exemple:
IRDO este membru în Comisia Națională pentru
Bioetică a UNESCO; membru în Comitetul
Național de coordonare a Deceniului ONU de
educație pentru dezvoltare durabilă.
În același timp, Institutul Român pentru
Drepturile Omului și-a continuat activitatea în
cadrul diverselor structuri internaționale. Drept
recunoaștere pe plan internațional a eforturilor
depuse de IRDO în domeniul promovării
drepturilor omului, acesta sau reprezentanții săi
au fost aleși în diverse structuri ale unor
organisme internaționale cum ar fi: membru al
Rețelei Europene a Instituțiilor Naționale de
Drepturile Omului (REINDO); membru al
Asociației Francofone de Instituții Naționale de
Drepturile Omului; membru al Comitetului
Director al Institutului Internațional de Drept de
Expresie și Inspirație Franceză (IDEF); membru
al Organizației Internaționale a Organismelor
Familiale; cercetătorii IRDO sunt membrii în
grupurile de lucru ale REINDO și unii dintre ei
au fost desemnați ca experți ai UNESCO,
OSCE, Consiliului Europei și ai Uniunii
Europene, participând în această calitate ca
raportori sau conducători ai unor secțiuni în
cadrul unor manifestări științifice consacrate
drepturilor omului; în ceea ce privește
activitatea de educație pentru drepturile omului
desfășurată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului o recunoaștere internațională
o constituie și acordarea de-a lungul timpului a
unor distincții internaționale.
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ANEXA A
ACTIVITĂȚI PROPRII SAU ÎN COLABORARE
Conferința cu tema „Dreptul la cetățenie în
România: Istoric. Practică. Legislație și Etica”
organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Asociația
pentru Națiunile Unite din România și Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democrație,
pace și toleranță (8 ianuarie 2014)
Conferința cu tema „Știința și codificarea
drepturilor omului” organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
democrație, pace și toleranță, Asociația pentru
Națiunile Unite din România și Asociația
Română pentru Libertate Personală și Demnitate
Umană (10-12 ianuarie 2014)
Conferința cu tema „Oportunități și obstacole
în atingerea obiectivelor reconcilierii vieții de
familie cu cea profesională” organizată în cadrul
campaniei dedicate „Anului Internațional al
Familiei” de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Asociația pentru
Promovarea Drepturilor Familiei - Family
Forum și Asociația pentru Națiunile Unite din
România (16-17 ianuarie 2014)
Seminar cu tema „Ziua Internațională de
Comemorare a Holocaustului” organizat de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Universitatea Ecologică din
București, Catedra UNESCO pentru drepturile
omului, democrație, pace și toleranță și
Asociația pentru Națiunile Unite din România
(27 ianuarie 2014)
Dezbatere privind prevederile O.G. 1/2014
cu referire la integrarea socială a străinilor care
au dobândit o formă de protecție sau un drept de
ședere în România, precum și a cetățenilor
statelor membre ale Uniunii Europene și
Spațiului Economic European, organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asociația pentru Națiunile Unite
din România, Asociația Clubul de la Cheia,
Asociația Română pentru Libertate Personală și
Demnitate Umană și Asociația Română pentru
Drepturile Femeii (29 ianuarie 2014)
Curs de formare cu tema „Educație pentru
drepturile omului și ale copilului”, organizat
pentru cadrele didactice și didactic-auxiliare din
învățământul preuniversitar de Casa Corpului
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Didactic București în parteneriat cu Ministerul
Educației Naționale și Institutul Român pentru
Drepturile Omului (31 ianuarie 2014)
Conferința cu tema „Mecanisme europene de
protecție a drepturilor omului” organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în
parteneriat cu Universitatea Ecologică Facultatea de Drept și Școala Națională de
Studii Politice și Administrative – Facultatea de
Administrație Publică (11 februarie 2014)
Conferința cu tema „Justiția socială și criza
economică”, organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Asociația pentru Națiunile Unite din România,
Asociația Română pentru Drepturile Femeii și
Asociația pentru Promovarea Drepturilor
Familiei - Family Forum cu ocazia Zilei
Mondiale a Dreptății Sociale (19 februarie
2014)
Seminar cu tema „Limbile locale pentru
cetățenie globală: focus pe știință”, tema aleasă
pentru acest an de UNESCO pentru celebrarea
Zilei Internaționale a Limbii Materne, organizat
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Catedra UNESCO pentru
drepturile omului, democrație, pace și toleranță,
Școala Națională de Studii Politice și
Administrative și Asociația pentru Națiunile
Unite din România (21 februarie 2014)
Recital de poezie și distribuire pliante
informative, în stația de metrou Unirea, cu
ocazia Zilei Internaționale a Limbii Materne,
organizate de Comisia Națională a României
pentru UNESCO, Institutul Român pentru
Drepturile Omului și Asociația „Family Forum”
(21 februarie 2014)
Spectacolul „Cuvânt și suflet” organizat la
Casa de Cultură a Tineretului „George Enescu”
din Reghin de Comisia Națională a României
pentru UNESCO în parteneriat cu Institutul
Român pentru Drepturile Omului, Primăria
Reghin, Inspectoratul Școlar Județean Mureș,
Biblioteca “Petru Maior”, Centrul de limbi
străine Eureka, Școala Gimnazială „Alexandru
Ceușianu", Grădinița Voinicel, ASP-net,
Asociația Sol Mentis și Asociația Family Forum
cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a
Limbii Materne (24 februarie 2014)
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Curs de formare cu tema „Nediscriminarea și
egalitatea de șanse” organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu Școala Națională de Studii Politice și
Administrative, Facultatea de Administrație
Publică (27 februarie 2014)
Proiect național cu tema „Mărțișorul
toleranței – expozițe de mărțisoare și
prezentarea datinilor și tradițiilor de primăvară”
realizat de Comisia Națională a României
pentru UNESCO în parteneriat cu Institutul
Român pentru Drepturile Omului, ASP-net,
Asociația Sol Mentis și Asociația Family Forum
(28 februarie 2014)
Dezbatere cu tema „Obiectivele reconcilierii
vieții de familie cu cea profesională”, organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Universitatea „Ovidius” din
Constanța în cadrul manifestărilor consacrate
Anului Internațional al Familiei și a celei de–a
douăzecea aniversări a Anului Internațional al
Familiei Române (5-6 martie 2014)
Conferința cu tema „Drepturile femeii și
egalitatea de gen”, organizată cu ocazia Zilei
internaționale a femeii de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Asociația pentru Națiunile Unite din România,
Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
democrație, pace și toleranță, Asociația Română
pentru Drepturile Femeii și Asociația Clubul de
la Cheia (10 martie 2014)
Dezbatere privind ultimul raport al Agenției
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii
Europene privind „Violența împotriva femeilor
în Uniunea Europeană”, organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu Asociația pentru Națiunile Unite din
România, Catedra UNESCO pentru drepturile
omului, democrație, pace și toleranță, Școala
Națională de Studii Politice și Administrative,
Asociația Română pentru Drepturile Femeii,
Asociația pentru Promovarea Drepturilor
Familiei „Family Forum” și Liga Independentă
Română pentru Drepturile Copilului și
Tânărului (12 martie 2014)
Seminar cu tema „Durerea nu are culoare”
organizat de Fundația Adolescența și Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu Colegiul Național „Mihai Viteazu” din
Ploiești în cadrul manifestărilor dedicate
săptămânii europene de acțiune împotriva
rasismului (17 martie 2014)
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Masă rotundă pe tema „Să spunem NU
rasismului”, organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în parteneriat cu
Asociația pentru Națiunile Unite din România,
IDEF, Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”
și cu Catedra UNESCO pentru pace democratie
și toleranță a Universității de Nord, Baia-Mare
cu ocazia Zilei Internaționale de eliminare a
tuturor formelor de discriminare rasială (21
martie 2014)
Masă rotundă cu tema „Drepturi și viață de
calitate pentru persoanele cu sindrom down”
organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului cu ocazia Zilei de
Conștientizare a Sindromului Down”, cu
participarea unor reprezentanți ai societății
civile, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice, cadre didactice
universitare,
cercetători,
doctoranzi
și
masteranzi (21 martie 2014)
Masă rotundă cu tema „Apă curată pentru o
lume sănătoasă!” organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Asociația Română pentru Drepturile Omului la
un Mediu Sănătos, Asociația pentru Națiunile
Unite din România și Asociația Clubul de la
Cheia „Victor Dan Zlătescu” cu ocazia Zilei
Mondiale a Apei (22 martie 2014)
Dezbatere cu tema „Uniți în diversitate”
organizată de Fundația Adolescența și Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu Școala „I.A. Bassarabescu”, Colegiul
Național „I.L. Caragiale” și Colegiul Național
„Spiru Haret” din Ploiești dedicată Zilei
Internaționale de Eliminare a tuturor formelor
de discriminare rasială (24 martie 2014)
Concurs de eseuri și desene cu tema „Suntem
potriviți împreună” organizat de Fundația
Adolescența și Casa Corpului Didactic Prahova
în colaborare cu Institutul Român pentru
Drepturile Omului (28 martie 2014)
Simpozion cu tema „10 ani de la aderarea
României la Organizația Atlanticului de Nord.
Realități și perspective”, organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Asociația pentru Națiunile Unite din
România (28 martie 2014)
Curs de formare cu tema „Instituții și
instrumente juridice specifice domeniului
migrației și azilului” organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu Școala Națională de Studii Politice și
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Administrative, Catedra UNESCO pentru
drepturile omului, pace, democrație și toleranță
a Universității de Nord Baia-Mare și
Universitatea Ecologică București (30 martie
2014)
Prezentarea Raportului de activitate pe anul
2013 al IRDO în cadrul Consiliului General al
Institutului Român pentru Drepturile Omului
(31 martie 2014)
Dezbatere cu tema „Drepturile copilului în
România” organizată de Subcomisia pentru
egalitate de tratament și nediscriminare,
Comisia pentru monitorizarea respectării
persoanelor private de libertate și Institutul
Român pentru Drepturile Omului cu ocazia
Zilei Internaționale de conștientizare a
autismului (2 aprilie 2014)
Seminar
cu
tema
„Conștientizarea
autismului” organizat de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în parteneriat cu
Catedra UNESCO pentru pace democratie și
toleranță a Universității de Nord, Baia-Mare și
Asociația pentru Națiunile Unite din România
cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare
a Autismului (2 aprilie 2014)
Conferința privind „Sistemul de protecție a
drepturilor omului instituit de Convenția
Europeană - 20 de ani de la ratificare de către
România a Convenției Europene a Drepturilor și
Libertăților Fundamentale ale Omului (20 iunie
1994). Executarea hotărârilor pronunțate de
Curtea de la Strasbourg în cauzele împotriva
României”, organizată de Comisia juridică, de
disciplină și imunități, Subcomisia pentru
monitorizarea executării hotărârilor CEDO
pronunțate împotriva României din Camera
Deputaților și Institutul Român pentru
Drepturile Omului (3 aprilie 2014)
Dezbatere cu tema „Entități mici, pericol
mare – bolile cu transmitere vectorială”
organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în parteneriat cu Centrul
InfoEuropa și Asociația pentru Națiunile Unite
din România cu ocazia Zilei mondiale a
sănătății (7 aprilie 2014)
Masă rotundă cu tema „Etnia romă și dreptul
la integrare în societate”, organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului cu ocazia
Zilei Internaționale a Romilor (8 aprilie)
Etapa națională a Olimpiadei de științe
socio-umane organizată de Ministerul Educației
Naționale în parteneriat cu Institutul Român
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pentru Drepturile Omului la Timișoara (7-11
aprilie 2014)
Festivitatea de premiere a competiției „Prima
mea carte” cu tema acestui an „Cartea cu
personalitate” organizată de Comisia Națională
a României pentru UNESCO în parteneriat cu
Institutul Român pentru Drepturile Omului,
ASP-net, Asociația Sol Mentis și Asociația
Family Forum la Complexul Muzeal de la
Golești, parte a Programului CNR UNESCO
„Mari familii românești – Goleștii în istorie” (15
aprilie 2014)
Dezbatere privind „Noile modificări privind
criteriile medico-psihosociale pentru încadrarea
în grad de handicap propuse de Ministerul
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice și Ministerul Sănătății
Publice (25 aprilie 2014)
Masă rotundă privind „Raportul Comisiei
Europene privind problemele cuplurilor
internaționale
din
Uniunea
Europeană”
organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democrație,
pace și toleranță, Școala Națională de Studii
Politice și Administrative, Asociația Română
pentru Libertate Personală și Demnitate Umană,
Asociația Română pentru Drepturile Femeii și
Asociația pentru Națiunile Unite din România
(28 aprilie 2014)
Dezbatere privind „Cel de-al IV-lea Raport
anual al Comisiei Europene privind aplicarea
Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene” organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
democrație, pace și toleranță, Școala Națională
de Studii Politice și Administrative, Asociația
Română pentru Libertate Personală și Demnitate
Umană și Asociația pentru Națiunile Unite din
România (28 aprilie 2014)
Masă rotundă cu tema „Europa, realități și
perspective, la 10 ani de la cea mai mare
extindere din istoria Uniunii Europene”,
organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Asociația
pentru Națiunile Unite din România, Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democrație,
pace și toleranță, Școala Națională de Studii
Politice și Administrative, Asociația Clubul de
la Cheia, Asociația Family Forum (29 aprilie
2014)
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Premierea concursului de artă cu tema
„Familia mea este cea mai frumoasă” organizată
în cadrul ciclcului de manifestări dedicate
Anului internațional al familiei de Comisia
Națională a României pentru UNESCO în
parteneriat cu Institutul Român pentru
Drepturile Omului, ASP-net, Asociația Sol
Mentis și Asociația Family Forum (5 mai 2014)
Conferința cu tema „Libertatea presei pentru
un viitor mai bun” organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
democrație, pace și toleranță cu ocazia Zilei
Mondiale a Libertății Presei (5 mai 2014)
Dezbatere cu tema „Drepturile persoanelor
cu handicap–noutățile aduse de modificările
legii nr.55/2014 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap” organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asociația pentru Națiunile Unite
din România (12 mai 2014)
Conferința cu tema „Familii sănătoase –
piloni fundamentali ai unei societăți sănătoase”
organizată, în cadrul manifestărilor dedicate
Anului Internațional al Familiei și aniversării a
douăzeci de ani de la instituirea acestei zile de
către ONU, de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Asociația
pentru Națiunile Unite din România, Asociația
Clubul de la Cheia și Asociația pentru
Promovarea Drepturilor Familiei „Family
Forum” (14 mai 2014)
Seminar
privind
raportul
Avocatului
Poporului privind delicvența juvenilă în
România, organizat în colaborare cu Comisia
pentru drepturile omului, culte și problemele
minorităților naționale a Camerei Deputaților și
Institutul Român pentru Drepturile Omului (14
mai 2014)
Masă rotundă cu tema „Realizarea unui
echilibru între viața profesională și viața de
familie” organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Asociația
pentru Națiunile Unite din România și Asociația
Clubul de la Cheia, în cadrul manifestărilor
consacrate celei de a douăzecea aniversări a
Zilei Internaționale a Familiei și Ziua Familiei
Române (15 mai 2014)
A III-a ediție a conferinței internaționale cu
tema „Eficiența normelor juridice. Provocările
noului deceniu”, organizată de Universitatea
Creștină „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca –
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Facultatea de Drept în parteneriat cu
Departamentul de Cercetări Sociale și
Umanistice al Institutului de Istorie „George
Barițiu” din Cluj-Napoca, Departament al
Academiei Române, Institutul Român pentru
Drepturile Omului, Asociația Română de Științe
Penale, Institutul de Științe Administrative din
Republica Moldova, Asociația Științifică de
Dreptul Proprietății Intelectuale și Societatea
Română a Autorilor și Editorilor de Opere
Științifice (15 - 17 mai 2014)
Conferință cu tema „Familia secolului XXI
-avantaje și puncte slabe” organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asociația pentru Națiunile Unite
din România, Asociația Română pentru
Libertate Personală și Demnitate Umană,
Asociația Română pentru Drepturile Femeii,
Asociația Clubul de la Cheia și Asociația
Family Forum (16 mai2014)
Premierea acțiunii cu tema „Scrisoare către
părinții mei”, organizată de Comisia Națională a
României pentru UNESCO în parteneriat cu
Institutul Român pentru Drepturile Omului,
ASP-net, Asociația Sol Mentis și Asociația
Family Forum în cadrul Programului CNR
UNESCO (22 mai 2014)
Dezbatere cu tema „Protecția și promovarea
drepturilor copilului în legislația actuală”
organizată cu ocazia Zilei internaționale a
copilului de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Asociația pentru
Națiunile Unite din România, și Asociația
Clubul de la Cheia (26-27 mai 2014)
Dezbatere cu tema „Drepturile copilului în
legislația națională” organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Liga Independentă Română pentru Drepturile
Copilului și Tânărului și Family Forum (27-29
mai 2014)
Simpozion cu tema „Economia verde”,
organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Asociația Română
pentru Drepturile Omului la un Mediu Sănătos,
Asociația pentru Națiunile Unite din România
cu ocazia Zilei Internaționale a Mediului (5
iunie 2014)
Masă rotundă cu tema „România la 20 de ani
de când este parte la Convenția europeană
pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale”, organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în
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colaborare cu Asociația pentru Națiunile Unite
din România și Asociația Clubul de la Cheia (11
iunie 2014)
Dezbatere privind cel de-al patrulea raport al
Comisiei Europene împotriva Rasismului și
Intoleranței privind România, organizat de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asociația pentru Națiunile Unite
din România, Asociația Română pentru
Libertate Personală și Demnitate Umană,
Asociația Română pentru Drepturile Femeii și
Asociația Clubul de la Cheia (18 iunie 2014)
Masă rotundă cu tema „Protecția și
promovarea drepturilor refugiaților” organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asociația pentru Națiunile Unite
din România și Asociația Română pentru
Libertate Personală și Demnitate Umană cu
ocazia Zilei Mondiale a Refugiaților (20 iunie
2014)
Simpozion cu tema „Evoluția drepturilor
economice, sociale și culturale la 15 ani de la
ratificarea Cartei Sociale Europene Revizuită”,
organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Asociația Română
pentru Libertate Personală și Demnitate Umană,
Asociația Clubul de la Cheia, Asociația pentru
Națiunile Unite din România și Asociația
Family Forum (1 iulie 2014)
Conferință cu tema „Investiția în tineri”,
temă aleasă de Organizația Națiunilor Unite
pentru celebrarea Zilei mondiale a populației și
împlinirea a 40 de ani de la proclamarea Anului
internațional al populației și de la conferința
Mondială a Populației, desfășurată în luna
august 1974 la București, organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asociația pentru Națiunile Unite
din România, Asociația Family Forum, Liga
Independentă Română pentru Drepturile
Copilului și Tânărului și Asociația Română
pentru Libertate Personală și Demnitate Umană
(11 iulie 2014)
Masă rotundă cu tema „60 de ani de la
intrarea în vigoare a Convenției privind statutul
refugiaților”, organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Asociația pentru Națiunile Unite din România și
Asociația Clubul de la Cheia (28 iulie 2014)
Etapa națională a concursului „Democrație și
toleranță” organizată de Ministerul Educației
Naționale în parteneriat cu Institutul Român
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pentru Drepturile Omului, Inspectoratul Școlar
Județean Bihor și cu concursul Primăriei
Municipiului Oradea (28-31 iulie 2014)
Dezbatere privind proiectul de Lege pentru
modificarea și completarea Legii nr. 122/2006
privind azilul în România lansat în dezbatere
publică de Ministerul Afacerilor Interne,
organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului (6 august 2014)
Dezbatere cu tema “Dreptul la sănătate și
accesul cetățenilor la actul medical precum și
drepturile
persoanelor
cu
dizabilități”,
organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului cu coordonarea Spitalului
Județean Neamț (12-14 august 2014)
Masă rotundă organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Asociația pentru Națiunile Unite din România,
Asociația Clubul de la Cheia, Asociația Family
Forum și Asociația Română pentru Libertate
Personală și Demnitate Umană cu prilejul
intrării în vigoare a Convenției de la Istanbul Convenția
Consiliului
Europei
privind
prevenirea și combaterea violenței împotriva
femeilor și a violenței domestice (18 august
2014)
A XX-a ediție a Universității Internaționale a
Drepturilor Omului cu tema „Dezvoltarea unor
noi metode și mijloace de promovare și
protecție a drepturilor omului”, organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asociația pentru Națiunile Unite
din România, Catedra UNESCO pentru
drepturile omului, democrație, pace și toleranță
și Asociația Clubul de la Cheia „Victor Dan
Zlătescu”și cu concursul membrilor AIDC, ELI,
IDEF (23-28 august 2014)
Dezbatere cu tema „Diferiți dar egali”
organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Asociația
pentru Națiunile Unite din România cu prilejul
Zilei nedescriminării care se sărbătorește în
România din anul 2000 (1 septembrie 2014)
Simpozion cu tema „Alfabetizarea și
dezvoltarea durabilă”, temă aleasă pentru acest
an de Organizația Națiunilor Unite pentru
Educație, Știință și Cultură pentru marcarea
Zilei Internaționale pentru Alfabetizare,
organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Asociația Română
pentru Libertate Personală și Demnitate Umană
și Liga Independentă Română pentru Drepturile
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Copilului și Tânărului (6 septembrie 2014)
Conferința cu tema „Implicarea tineretului în
democrație”, temă propusă de Organizația
Națiunilor Unite pentru Ziua Mondială a
Democrației, organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Liga
Independentă Română pentru Drepturile
Copilului și Tânărului și Asociația pentru
Națiunile Unite din România (15 septembrie
2014)
Întâlnire cu Avocatul Poporului cu tema
„Prevenirea torturii și a altor pedepse ori
tratamente cu cruzime, inumane sau degradante
în locurile de detenție”, organizată de instituția
Avocatul Poporului și Institutul Român pentru
Drepturile Omului (18 septembrie 2014)
Întâlnirea cu tema „Traficul de persoane și
prostituția forțată în Europa” organizată de
Comisia pentru drepturile omului, culte și
problemele minorităților naționale a Camerei
Deputaților cu participarea delegației Comisiei
pentru drepturile omului și ajutoare umanitare
din Bundestag, condusă de domnul Michael
Brand, președintele comisiei, a membrilor
Comisiei pentru drepturile omului și minorități a
Senatului și a reprezentanților Institutului
Român pentru Drepturile Omului (18
septembrie 2014)
Masa rotundă cu tema „Aspecte privind
libertatea religioasă și educația pentru toleranță
și respectul pentru semeni”, organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asociația pentru Națiunile Unite
din România, Asociația Clubul de la Cheia și
Asociația Română pentru Libertate Personală și
Demnitate Umană (19-20 septembrie 2014)
Masă rotundă cu tema „Sărbătoriți cu noi
Ziua europeană a limbilor”, organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asociația pentru Națiunile Unite
din România și Asociația Clubul de la Cheia cu
ocazia Zilei Europene a Limbilor (24
septembrie 2014)
Conferința cu tema „Abilitățile contează”
organizată în cadrul proiectului “Abilitățile
contează–
Implementarea
clasificării
internaționale a Funcționării, Dizabilității și
Sănătății în serviciile de incluziune socială
pentru persoanele utilizatoare de scaune rulante
din România” organizată de Fundația
Motivation România în parteneriat cu Swiss
Paraplegic Research din Elveția cu participarea
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experților și reprezenți din cadrul Ministerul
Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanele Vârstnice, Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
și Adopție, Institutul de Expertiză Medicală și
Recuperare a Capacității de Muncă, Institutul
Român pentru Drepturile Omului, organizații
neguvernamentale cu activitate în domeniu,
specialiști din domeniul dizabilității și
reabilitării, precum și persoane cu dizabilități
(24-25 septembrie 2014)
Lansarea raportului în limba engleză
„Drepturi egale și mediu accesibil” realizat de
Institutul Român pentru Drepturile Omului (25
septembrie 2014)
Dezbatere privind proiectul de modificare a
HG nr. 1007/2010 privind aprobarea
programelor de interes național în domeniul
protecției familiei și a drepturilor copilului
pentru perioada 2010-2012, lansat în dezbatere
publică de Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,
organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Asociația
Română pentru Drepturile Femeii și Asociația
Română pentru Libertate Personală și Demnitate
Umană și Asociația Clubul de la Cheia (26
septembrie 2014)
Conferința cu tema „Dreptul la informație un
drept al cetățenilor” organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Asociația pentru Națiunile Unite din
România și Asociația Clubul de la Cheia cu
ocazia Zilei internaționale a dreptului de a ști
(29 septembrie 2014)
Masă rotundă cu tema „Drepturile copilului
la joc și activități recreative”, temă care
reprezintă titlul rezoluției inițiată de România și
adoptată la 25 septembrie a.c. de Consiliul
Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile
Omului, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Liga
Independentă Română pentru Drepturile
Copilului și Tânărului, Asociația Română pentru
Drepturile Femeii și Asociația Română pentru
Libertate Personală și Demnitate Umană (30
septembrie 2014)
Masă rotundă cu tema „Dreptul fundamental
al persoanelor de vârsta a treia la protecție
medicală și socială” organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Asociația pentru Națiunile Unite din
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România și Asociația Română pentru Apărarea
Drepturilor Omului la Vârsta a Treia, Asociația
Română pentru Libertate Personală și Demnitate
Umană, Asociația Română pentru Drepturile
Femeii, Liga Independentă Română pentru
Drepturile Copilului și Tânărului cu ocazia Zilei
Internaționale a Persoanelor Vârstnice (1
octombrie 2014)
Simpozion cu tema „Educația – instrument
pentru promovarea culturii non-violenței”
organizat cu prilejul Zilei internaționale a
non-violenței de Institutul Român pentru
Drepturile Omului, Catedra UNESCO pentru
drepturile omului, democrație, pace și toleranță
și Liga Independentă Română pentru Drepturile
Omului la Cultură și Sănătate (2 octombrie
2014)
Masă
rotundă
privind
„Viața
cu
schizofrenie”, tema acestui an pentru Ziua
Mondială a Sănătății Mintale, organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în
parteneriat cu Asociația pentru Națiunile Unite
din România, Asociația Română pentru
Libertate Personală și Demnitate Umană,
Asociația Română pentru Apărarea Drepturilor
Omului la Vârsta a Treia și Asociația Română
pentru Drepturile Femeii (10 octombrie 2014)
Dezbatere cu tema „Să acționăm împreună
pentru a ieși din sărăcie” organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Asociația pentru Națiunile Unite din
România și Asociația Clubul de la Cheia “Victor
Dan Zlătescu” cu ocazia Zilei Internaționale
pentru Eradicarea Sărăciei (17 octombrie 2014)
Simpozion cu tema „Orașe verzi”, temă
propusă de ONU pentru acest an pentru Ziua
Națiunilor Unite organizat de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în parteneriat cu
Asociația pentru Națiunile Unite din România
(21 octombrie 2014)
Simpozion cu tema „Ziua Organizației
Națiunilor Unite” organizată de Facultatea de
Drept Cluj-Napoca, a Universității Creștine
“Dimitrie Cantemir” București în parteneriat cu
Institutul Român pentru Drepturile Omului și
Asociația pentru Națiunile Unite din România
(25 octombrie 2014)
Curs de formare cu tema „Săptămâna ONU”
organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului la Școala Gimnazială „Constantin
Angelescu” din Constanța (27 octombrie 2014)
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Inaugurarea
expoziției
naționale
de
creativitate didactică a celei de-a VII-a ediție a
concursului național de creativitate didactică în
domeniul materialelor auxiliare destinate
educației pentru drepturile omului, democrație
și o cultură a păcii în învățământul
preuniversitar și organizată de Ministerul
Educației și Cercetării Științifice în parteneriat
cu Institutul Român pentru Drepturile Omului și
Casa Corpului Didactic Cluj (31 octombrie
2014)
Conferința cu tema „Ura – o amenințare
periculoasă pentru democrație și pace”,
organizată cu ocazia Zilei Internaționale de
Luptă
Împotriva
Fascismului
și
Antisemitismului de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democrație,
pace și toleranță, Școala Națională de Studii
Politice și Administrative (10 noiembrie 2014)
Conferința Internațională a Nediscriminării și
Egalității de Șanse – NEDES 2014 cu tema
„Exercitarea dreptului la nediscriminare și
egalitate de șanse în societatea contemporană”
organizată de Universitatea Creștină „Dimitrie
Cantemir” București în parteneriat cu Camera
Deputaților și Consiliul Național pentru
Combaterea Discriminării și cu concursul
Institutului Român pentru Drepturile Omului
(12-14 noiembrie 2014)
Conferința internațională cu tema „National
law
between
harmonization
and
euro-compatibility”
organizată
de
Departamentul de Drept și Administrație
Publică din cadrul Facultății de Științe
Economice,
Juridice
și
Administrative,
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș în
parteneriat cu Institutul Român pentru
Drepturile Omului, Asociația „Pro Iure” din
Târgu Mureș, Universitatea din Miskolc,
Ungaria, Universitatea din Salento, Italia,
Revista „Curentul Juridic”, Asociația Română
de Drept și Afaceri Europene și Baroul Mureș
(13 -14 noiembrie 2014)
Cursul de formare cu tema „Educație pentru
drepturile omului și ale copilului”, organizat de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în
parteneriat cu Casa Corpului Didactic București
(17 noiembrie 2014)
Masă rotundă cu tema „25 de ani de la
adoptarea Convenției ONU pentru Drepturile
Copilului, organizată de Institutul Român pentru
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Drepturile Omului în parteneriat cu Asociația
pentru Promovarea Drepturilor Familiei
„Family Forum”, Liga Independentă Română
pentru Drepturile Copilului și Tânărului și
Asociația Română pentru Libertate Personală și
Demnitate Umană (20 noiembrie 2014)
Prima conferință internațională cu tema
„Dreptul și justiția administrativă dintr-o
perspectivă interdisciplinară” organizată de
Școala Națională de Studii Politice și
Administrative în parteneriat cu Universitatea
Sakarya, Turcia, Facultatea de Științe
Economice și Administrative și în cooperare cu
Institutul Român pentru Drepturile Omului
(20-22 noiembrie 2014)
Dezbatere cu tema „Măsuri de combatere și
de prevenire a violenței împotriva femeilor la
nivel național și regional” organizată, în cadrul
campaniei „Să ne unim pentru a pune capăt
violenței împotriva femeilor”, inițiată de
Secretarul general ONU, care se va desfășura în
perioada 25 noiembrie -10 decembrie (Ziua
Internațională a Drepturilor Omului), de
Institutul Român pentru Drepturile Omului
(24-26 noiembrie 2014
Masă rotundă cu tema „Nu violenței
împotriva femeilor” organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului, Asociația
pentru Națiunile Unite din România și Asociația
Clubul de la Cheia “Victor Dan Zlătescu” (25
noiembrie 2014)
Cursul de formare cu tema „Drepturile și
obligațiile copiilor pe înțelesul tuturor”,
organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în parteneriat cu Școala Gimnazială nr.
190 „Marcela Peneș” și Comisia Națională
pentru UNESCO (3 decembrie 2014)
Conferința cu tema „Violența domestică și
instrumentele naționale și internaționale de
prevenire și combatere a acesteia” organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Catedra UNESCO pentru
drepturile omului, democrație, pace și toleranță
și Asociația Clubul de la Cheia (5 decembrie
2014)
Simpozion cu tema „Legislația națională,
regională și universală privind prevenirea și
combaterea traficului de persoane” organizat de
Institutul Român pentru Drepturile Omului și
Asociația pentru Națiunile Unite din România
cu ocazia împlinirii la 10 decembrie a 60 de ani
de la aderarea României la Convenția pentru
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reprimarea traficului cu ființe umane și a
exploatării prostituției semenilor (8 decembrie
2014)
Simpozion cu tema „Săptămâna drepturilor
omului”, organizat de Facultatea de Drept
Cluj-Napoca, a Universității Creștine ”Dimitrie
Cantemir” București în parteneriat cu Institutul
Român pentru Drepturile Omului și Asociația
pentru Națiunile Unite din România (8-12
decembrie 2014)
Simpozion cu tema „Drepturile omului –
365”, organizat cu ocazia Zilei Internaționale a
Drepturilor Omului de Comisia pentru
drepturile omului, culte și problemele
minorităților naționale a Camerei Deputaților și
Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Subcomisia parlamentară pentru
monitorizarea executării hotărârilor CEDO
pronunțate împotriva România și în parteneriat
cu Asociația pentru Națiunile Unite din
România (10 decembrie 2014)
Jurizarea lucrărilor prezentate în cadrul
expoziției naționale de creativitate didactică
„EXPO 2014 – Cluj”, organizată de Ministerul
Educației și Cercetării Științifice în parteneriat cu
Institutul Român pentru Drepturile Omului și
Casa Corpului Didactic Cluj (10 decembrie 2014)
Dezbatere cu tema „Drepturile omului-365
de zile”, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Asociația
pentru Națiunile Unite din România și Asociația
Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu” în
cadrul manifestărilor consecrate zilei de 10
decembrie – Ziua Internațională a Drepturilor
Omului (10-11 decembrie 2014)
Campania de conștientizare și informare a
populației privind drepturile omului numită
„Scrisoare către trecători” organizată cu ocazia
celebrării Zilei Internaționale a Drepturilor
Omului de Asociația pentru Dialog Intercultural
cu sprijinul Institutului Roman pentru Drepturile
Omului, a Comisiei Naționale a României
pentru UNESCO și a metodiștilor DSU din
municipiul București realizată în mai multe
orașe din țară:București, Pitești, Curtea de Argeș
cu concursul Colegiul Național „Vlaicu Voda”
Curtea de Argeș, Colegiul Național Liceal
„Zinca Golescu”, Pitești și un mare număr de
licee din București coordonate de profesorii,
metodiștii și inspectorul DSU al ISMB:
Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Colegiul
Național „Ion Luca Caragiale”, Colegiul
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Național „Gheorghe Lazăr”, Colegiul Național
„Ion Creanga”, Colegiul Național „Mihai
Eminescu”
Colegiul
Național
„Octav
Onicescu”, Liceul Teoretic „Jean Monnet”,
Complexul
Educațional
Lauder,
Școala
Postliceală Sanitară Fundeni (10 decembrie
2014)
Masa rotundă cu tema „Promovarea și
protecția
drepturilor
minorității
rome”
organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Asociația
Clubul de la Cheia cu ocazia Zilei Minorităților
Naționale (10-12 decembrie 2014)
Simpozion cu tema „Promovarea și protecția
drepturilor omului în sistemul ONU”, organizat
cu ocazia împlinirii a 59 de ani de la aderarea
României la Organizația Națiunilor Unite, de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asociația pentru Națiunile Unite
din România și Asociația Clubul de la Cheia
“Victor Dan Zlătescu” (11 decembrie 2014)
Ediția a II-a a conferinței internaționale cu
tema „Cultura europeană a drepturilor omului.
Dreptul la fericire” organizată de Universitatea
Creștină „Dimitrie Cantemir” București,
Academia Română, Institutul Internațional
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pentru Drepturile Omului și Institutul Român
pentru Drepturile Omului (11-13 decembrie
2014)
Cursul de formare cu tema „Educație pentru
drepturile omului și ale copilului”, organizat de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Colegiul Național „Spiru Haret”
(12 decembrie 2014)
A V-a ediție a simpozionului cu tema
„Drepturile și libertățile fundamentale ale
omului” organizat de Fundația „Adolescența” în
parteneriat cu Institutul Român pentru
Drepturile Omului, Inspectoratul Școlar al
județului Prahova și Casa Corpului Didactic
Prahova
manifestare
dedicată
Zilei
Internaționale a Drepturilor Omului (12
decembrie 2014)
Inaugurarea ciclului de manifestări consacrate
împlinirii, la 14 decembrie 2015, a 60 de ani de
la aderarea României la ONU, eveniment
organizat de IRDO în parteneriat cu Asociația
pentru
Națiunile
Unite
din
România
(ANUROM)
și
cu
participarea
unor
reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe
(14 decembrie 2014).
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ANEXA B
PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI
Conferința națională cu tema „Bariere în
integrarea și reintegrarea profesională a
persoanelor cu dizabilități, organizată de
Federația Organizația Națională a Persoanelor
cu Handicap din România în cadrul proiectului
„Excelent – Înființarea unei rețele de centre de
excelență în furnizarea serviciilor de reabilitare
și integrare profesională pentru persoane cu
dizabilități, ca grup vulnerabil pe piața muncii”
(16 ianuarie 2014)
Conferința de încheiere a proiectului
ECLIPSE (European Citizenship Learning in a
Programe for Secondary Education – „Învățarea
cetățeniei europene în cadrul programului
adresat
învățământului
preuniversitar”,
organizată de Școala Națională de Studii
Politice și Administrative (17 ianuarie 2014)
Lansarea volumului „Dicționar de Drepturile
Omului”, organizată de Editura CH Beck în
parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe (23
ianuarie 2014)
Simpozion cu tema „Protecția datelor
personale – prezent și viitor”, organizat de
Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu
ocazia Zilei Europene a Protecției Datelor, zi
care marchează împlinirea a 33 de ani de la
semnarea
Convenției
pentru
protecția
persoanelor privind prelucrarea automatizată a
datelor cu caracter personal (28 ianuarie 2014)
Conferința finală a proiectului EXCELENT
„Excelent – Înființarea unei rețele de centre de
excelență în furnizarea serviciilor de reabilitare
și integrare profesională pentru persoane cu
dizabilități, ca grup vulnerabil pe piața muncii”
implementat de Federația Organizația Națională
a Persoanelor cu Handicap din România în
parteneriat cu Fundația pentru Voi, Centrul de
Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale,
Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și
Formare Profesională, Asociația Handicapaților
Fizic din Satu Mare, Societatea Handicapaților
Fizic Bacău, R4 Consultanță și Formare
Profesională și Centrul de Reabilitare
Profesională Gaia, Portugalia (29 ianuarie 2014)
Conferința internațională cu tema „România
și Curtea Internațională de Justiție, 5 ani de la
Hotărârea privind delimitarea maritimă în
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Marea Neagră”, organizată de Ministerul
Afacerilor Externe (3 februarie 2014)
Seminarul regional cu tema „Transpunerea
angajamentelor internaționale privind drepturile
omului în realități naționale: contribuția
parlamentelor
la
activitatea
Consiliului
Drepturilor Omului al Națiunilor Unite”,
organizat de Camera Deputaților în cooperare cu
Uniunea Interparlamentară (17-18 februarie
2014)
Lansarea campaniei naționale de informare și
conștientizare cu tema „Tinerii votează-Tinerii
contează”, cofinanțată prin Programul Comisiei
Europene „Tineret în Acțiune” și organizată de
Consiliul Tineretului din România în parteneriat
cu Autoritatea Electorală Permanentă (18
februarie 2014)
Seminarul juridic la nivel înalt organizat de
Equinet – Rețeaua Europeană a Organismelor de
Egalitate în colaborare cu Comisia Europeană
(18-19 februarie 2014)
Întâlnirea Grupului de lucru privind
elementele strategice a planurilor naționale de
acțiune prin punerea în aplicare a principiilor
directoare a Organizației Națiunile Unite privind
drepturile omului și mediul de afaceri organizată
de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (20
februarie 2014)
Reuniunea pregătitoare, a celei de-a 110–a
sesiuni a Comitetului Drepturilor Omului,
privind criteriile și metodele ce trebuie adoptate
de instituțiile naționale de drepturile omului la
elaborarea unui punct de vedere oficial pentru
rapoartele periodice pe problematica drepturilor
omului înaintate în cadrul procesului de
Revizuire Periodică Universală (27-28 februarie
2014)
Adunarea Generală a Paneurope Swiss și
prezentarea raportului pe douăzeci de ani (1- 2
martie 2014)
Prima întâlnire a experților privind
Programul „Copii și tineri aflați în situații de
risc și inițiative locale și regionale pentru
reducerea inegalităților naționale și pentru
promovarea incluziunii sociale” finanțat prin
intermediul Mecanismului Financiar al Spațiului
Economic
European
(Granturile
SEE)
2009-2014, organizată de Fondul Român de
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Dezvoltare Socială în parteneriat cu EEA Gtants
Iceland, Liechtestein, Norway și Consiliul
Național de Combatere a Discriminării (4 martie
2014)
Conferința de lansare a studiului Agenției
pentru Drepturi Fundamentale cu tema
„Violența împotriva femeii din Uniunea
Europeană: Abuzul de acasă, de la servici, în
public și online”, organizată sub auspiciile
preșidenției
Greciei
în
cooperare
cu
Secretariatul General al Consiliului Uniunii
Europene (5 martie 2014)
Sesiunea de comuicări științifice cu tema
„Caracterul regimurilor politice românești în
epoca contemporană și problematica drepturilor
omului consfințite în constituție” organizată de
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
București, Institutul Internațional pentru
Drepturile Omului împreună cu Institutul de
Ștințe Politice și Relații Internaționale și
Institutul de Cercetări Juridice „Andrei
Rădulescu” ale Academiei Române și în
parteneriat cu Editura Universul Juridic și
Revista de Drept Public (6 martie 2014)
Sesiunea omagială „Șase decenii de cercetare
științifică în domeniul dreptului – Tradiție și
perspectivă în știința juridică românească”,
organizată de Academia Română - Institutul de
Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” (6
martie 2014)
Sesiunea anuală de comunicări științifice cu
tema “Doctrina juridică românească: între
tradiție și reforme” organizată de Institutul de
Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al
Academiei Române (7 martie 2014)
Conferința națională cu tema „Semnificația
informației în viața politico-diplomatică și
publică. Administratorul informației în România
ultimului secol (1914-2014), organizată de
Centrul de Cercetări Științifice Interdisciplinare
„Dumitru Stăniloae” al Universității „Valahia”
din Târgoviște, Academia de Poliție „Alexandru
Ioan Cuza” în parteneriat cu Academia
Română–Institutul Național pentru Studiul
Totalitarismului, Universitatea „Ovidius” din
Constanța și Fundația Ecumenică „Pro Axe
Mundi” (11 martie 2014)
Conferința
dedicată
procesului
de
monitorizare a modului în care este
implementată
Convenția
ONU
privind
drepturile persoanelor cu dizabilități și
realizarea unei raportări eficiente către
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Comitetul ONU, organizată de Comisia de
Drepturile Omului din Irlanda de Nord și
Rețeaua Europeană de Instituții Naționale
pentru Drepturile Omului cu suportul Oficiului
Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile
Omului (13-15 martie 2014)
Conferința cu tema „Punerea în executare a
hotărârilor Curții Europene a Drepturilor
Omului în materie de condiții de detenție”,
organizată de Institutul Național al Magistraturii
în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe
și Consiliul Europei (17-18 martie 2014)
Campania „Diversitatea ne dă putere!”
organizată de Fundația Adolescența și Colegiul
Național „Mihai Viteazu” din Ploiești în cadrul
săptămânii europene de acțiune împotriva
rasismului (17-25 martie 2014)
Seara de Gală a Francofoniei organizată la
Ateneul Român de Ministerul Afacerilor
Externe și Camera Deputaților în cooperare cu
Ministerul Culturii și Grupul Ambasadelor,
Delegațiilor și Instituțiilor Francofone din
România cu ocazia Zilei Internaționale a
Francofoniei (20 martie 2014)
Conferința internațională cu tema „25 years
later:
Building
an
efficient
public
administration-Best practices and challenges”
organizată de Institutul Polonez din București,
Ambasada Marii Britanii la București și Școala
Națională de Studii Politice și Administrative,
Facultatea de Administrație Publică (20 martie
2014)
Conferința internațională cu tema “Noua
legislație penală-etapă importantă în dezvoltarea
dreptului român” organizată de Institutul de
Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al
Academiei Române în parteneriat cu Asociația
Română de Științe Penale și Uniunea Juriștilor
din România și Publicația „Dreptul” (21 martie
2014)
Forumul cu tematicile: „Apă și energie,
vreme și climă – implicarea tinerilor pentru un
viitor sustenabil” și „Pădurile României,
încotro?” organizat cu prilejul celebrării Zilei
Mondiale a Pădurilor (21 martie), Ziua
Mondială a Apei (22 martie) și Ziua Mondială a
Meteorologiei (23 martie) de Academia de
Științe Agricole și Silvice „Gheorghe
Ionescu-Sisești”, Fundația Grupul de Inițiativă
Ecologică și Dezvoltare Durabilă, Administrația
Națională de Meteorologie (21 martie 2014)
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Conferința regională pentru Europa a
Adunării Parlamentare a Francofoniei (APF),
organizată de Parlamentul României - Camera
Deputaților, cu
participarea
delegațiilor
parlamentare din statele Europene, în cooperare
cu APF (21-24 martie 2014)
Conferința cu tema „Identitatea europeană la
proba crizei economice”, organizată de Școala
Națională de Studii Politice și Administrative,
Facultatea de Administrație Publică cu
participarea Excelenței Sale Doamna Kalliopi
Avraam, Ambasador al Republicii Cipru în
România (24 martie 2014)
Dezbaterea proiectului de lege privind
exercitarea profesiei de bonă în cadrul ședinței
comune a Subcomisiei pentru egalitate de
tratament și nediscriminare din cadrul Comisiei
pentru drepturile omului, culte și problemele
minorităților naționale și Subcomisia pentru
protecția copilului din cadrul Comisiei pentru
muncă și protecție socială din Camera
Deputaților (31 martie 2014)
Conferința cu tema „Identități europene.
Literatură și imaginație” organizată de
Facultatea de Administrație Publică, Școala
Națională de Studii Politice și Administrative în
cadrul proiectului „Dialogurilor despre identități
europene” (1 aprilie 2014)
Întâlnire privind situația persoanele cu
dizabilități, protecția copiilor și situația
persoanelor de etnie romă cu Comisarul pentru
drepturile omului al Consiliului Europei – dl
Nils Muižnieks, organizată de Comisia pentru
drepturile omului, culte și problemele
minorităților naționale a Camerei Deputaților (2
aprilie 2014)
Dezbatere în cadrul Comisiei pentru
drepturile omului, culte și problemele
minorităților naționale a Camerei Deputaților
privind adoptarea proiectului de lege privind
aprobarea O.G. nr.1/2014 pentru modificarea și
completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în
România și a O.G. nr. 44/2004 privind
integrarea socială a străinilor care au dobândit o
formă de protecție sau de drept de ședere în
România precum și a cetățenilor statelor
membre (2 aprilie 2014)
Sesiunea anuală de comunicări științifice cu
tema „Impactul noilor coduri asupra vieții
juridice românești” organizată de Facultatea de
Drept și Științe Administrative din cadrul
Universității Ecologice București cu ocazia
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aniversării a 24 de ani de existență (3 aprilie
2014)
Colocviu cu tema „Managementul crizelor
bancare. Insolvența și falimentul instituțiilor de
credit”, organizat de Asociația Europeană de
Drept Bancar și Financiar – România (3-5
aprilie 2014)
Conferința cu tema „Minoritățile și
identitatea europeană. Aromânii”, organizată de
Școala Națională de Studii Politice și
Administrative, Facultatea de Administrație
Publică (7 aprilie 2014)
Workshop cu tema „Euroscepticism și
europopulism în contextul alegerilor pentru
Parlamentul European”, organizat de Școala
Națională de Studii Politice și Admnistrative
(9-11 aprilie 2014)
Conferința cu tema „Aspecte privind
aplicarea noilor coduri penale și civile” ,
secțiunea I cu tema „Codul penal și Codul de
procedură penală. Dificultăți de interpretare și
aplicare” organizată de Parlamentul României,
Comisia juridică, de disciplină și imunități și
Comisia juridică, de numiri, disciplină,
imunități și validări, Ministerul Justiției,
Asociația Magistraților din România, FACIAS,
Uniunea Națională a Barourilor din România și
Uniunea Juriștilor din România (14 -15 aprilie
2014)
Conferința cu tema „Modificări aduse de
Noul cod penal și de Noul cod de procedură
penală. Aspecte de drept comparat”, organizată
de Ministerul Justiției în parteneriat cu
Ministerul Afacerilor Externe al Regatului
Țărilor de Jos (15-16 aprilie 2014)
Masă rotundă cu tema „Inserția absolvenților
de
învățământ
universitar-criteriu
de
performanță educațională”, organizată de Școala
Națională de Studii Politice și Administrative
(17 aprilie 2014)
Sesiunea de comunicări științifice cu tema
„Jurisprudența Curții Constituționale în materia
drepturilor omului” organizată de Universitatea
Creștină „Dimitrie Cantemir” și Institutul
Internațional pentru Drepturile Omului (23
aprilie 2014)
Expoziția „Talent descătușat. Justiția le-a dat
o șansă. Tu?” cu creațiile artistice ale
persoanelor aflate în supraveghere, organizată
de Serviciul de Probațiune București și
Sindicatul Național al Consilierilor din
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Serviciile de Probațiune la Palatul Justiției
(28-29 aprilie 2014)
Conferința cu tema „Cultura europeană a
drepturilor omului, dreptul la educație”
organizată de Universitatea Creștină „Dimitrie
Cantemir” și Institutul Internațional pentru
Drepturile Omului (8 mai 2014)
A II-a ediție a conferinței internaționale de
drept, studii europene și relații internaționale cu
tema „Rolul Europei într-o societate polarizată”,
organizată de Universitatea „Titu Maiorescu” –
Facultatea de Drept în parteneriat cu ARDAE și
Editura Hamangiu (9-10 mai 2014)
Conferința cu tema „Hotărârile CEDO în
cauzele
împotriva
României.
Analiză,
consecințe, autorități potențial responsabile în
perioada 1994-2010. Evoluția cadrului intern
privind imobilele preluate abuziv și alte posibile
disfuncționalități sistemice”, organizată de
Centrul de Studii de Drept European al
Institutului de Cercetări Juridice din cadrul
Academiei Române, Editura Universitară,
Asociația Forumul Judecătorilor din România și
Asociația Magistraților Europeni pentru
Drepturile Omului (10 mai 2014)
Lucrările Comisiei pentru drepturile omului,
culte și problemele minorităților naționale
privind inițiativele legislative, privind carnetul
de sănătate al copilului; Modificarea și
completarea art. 11 din Legea nr.21 din 1 martie
1991 a cetățeniei române (13 mai 2014)
Prezentarea raportului de activitate pe anul
2013 a Institutului Român pentru Drepturile
Omului în cadrul ședinței comune a Comisiei
pentru drepturile omului, culte și problemele
minorităților naționale, a Subcomisiei pentru
egalitate de tratament și nediscriminare și a
Subcomisiei pentru monitorizarea respectării
drepturilor persoanelor private de libertate ale
Camerei Deputaților (14 mai 2014)
Prezentarea raportului anual de activitate al
Agentului Guvernamental pentru Curtea
Europeană a Drepturilor Omului pentru anul
2013 în cadrul ședinței comune a Comisiei
pentru drepturile omului, culte și problemele
minorităților naționale, a Subcomisiei pentru
egalitate de tratament și nediscriminare și a
Subcomisiei pentru monitorizarea respectării
drepturilor persoanelor private de libertate ale
Camerei Deputaților (14 mai 2014)
Ediția a II-a a conferinței naționale a
experților în legislația muncii organizată de
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Uniunea Națională a Experților în Legislația
Muncii în parteneriat cu Universitatea Ecologică
din București și Asociația de Dreptul Muncii (16
mai 2014)
A 8-a conferință științifică internațională cu
tema „CKS-Challenges of the knowledge
Society - Provocările societății cunoașterii”,
organizată de Universitatea „Nicolae Titulescu”
București în parteneriat cu Fundația de Drept și
Relații Internaționale „Nicolae Titulescu”,
Universitatea Complutense din Madrid și
Universitatea Deusto din Bilbao (16-17 mai
2014)
Sfânta Liturghie de beatificare a episcopului
martir Anton Durcovici, organizată de Dieceza
de Iași (17 mai 2014)
Reuniunea Consiliului de Administrație a
Agenției pentru Drepturi Fundamentale a
Uniunii Europene (22-23 mai)
Prima ediție a conferinței naționale cu tema
„Soluții
pentru
îmbunătățirea
sănătății
copiilor”organizată de revista Politici de
sănătate în colaborare cu Comisia pentru
drepturile omului, culte și minorități și Comisia
pentru sănătate publică ale Senatului României
(27 mai 2014)
Seminar internațional cu tema „European
and Regional Convergence-Innovation in
Labour Public Services” organizat de Facultatea
de Administrație Publică din cadrul Școlii
Naționale de Studii Politice și Administrative în
parteneriat cu Academia Română-Institutul de
Prognoză și Institutul Național de Cercetare
Științifică în Domeniul Muncii și Protecției
Sociale (27 mai 2014)
Conferința internațională cu tema „Tendințe
în sistemul bancar în legislația națională
europeană și internațională” organizată de
Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul
Financiar Bancar și Asociația Europeană de
Drept Bancar și Financiar – România (27-31
mai 2014)
Conferința aniversară „20 de ani de la
ratificarea de către România a Convenției
europene a drepturilor omului” organizată de
Asociația Procurorilor din România și
Parlamentul României, Camera Deputaților (29
mai 2014)
Dezbatere națională cu tema „Schimbările
climatice, mediul și securitatea alimentară”
organizată de Academia Română cu ocazia Zilei
Internaționale a Mediului (5 iunie 2014)
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Întâlnirea anuală a Federației Mondiale a
Asociațiilor pentru Națiunile Unite cu
Instituțiile Naționale pentru Drepturile Omului
având ca temă “Dezvoltarea și implementarea
unui sistem al drepturilor omului universale –
drepturi aplicabile tuturor: tineri și vârstnici,
femei și bărbați, săraci și bogați, indiferent cine
sau de undem suntem, organizată de Oficiul
Înaltului Comisar ONU pentru drepturile omului
(2-3 iunie 2014)
A treia ediție a conferinței internaționale
ACADEMOS cu tema „Governing for the
future: sustainable development in a challenging
world”,
organizată
de
Facultatea
de
Administrație Publică din cadrul Școlii
Naționale de Studii Politice și Administrative
(5-7 iunie 2014)
Dezbatere în cadrul Comisiei pentru
drepturile omului, culte și problemele
minorităților naționale a Camerei Deputaților
privind proiectul de Lege privind ratificarea
Protocolului nr.15 la Convenția europeană
privind apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale (11 iunie 2014)
Conferința cu tema „Comunication with the
media” organizată de Universitatea București,
Facultatea de Drept (11 iunie 2014)
Conferința cu tema „Ethics of being a judge”
organizată
de
Universitatea
București,
Facultatea de Drept (16 iunie 2014)
Cea de a șaizeci și opta sesiune a Grupului de
lucru al Comitetului pentru drepturile copilului
organizată de Oficiul Înaltului Comisar ONU
pentru drepturile omului (16-20 iunie 2014)
Conferința aniversară cu tema „România și
Convenția Europeană a Drepturilor Omului – 20
ani” organizată de Parlamentul României,
Camera Deputaților în parteneriat cu Ministerul
Afacerilor Externe (18 iunie 2014)
Curs cu tema „Administrarea patrimoniului
instituțiilor publice”, organizat de Expert Activ
Group (2-6 iulie 2014)
Lansarea raportului special al instituției
Avocatul Poporului privind „Respectarea
drepturilor copiilor privați de libertate în
România” realizat cu sprijinul UNICEF
România (3 iulie 2014)
Lansarea primului Grant structural al
Facultății de Administrație Publică cu tema
„Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței
programelor de studio în administrație publică
prin metode innovative de blended learning și
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corelare cu plata muncii” organizată de Școala
Națională de Studii Politice și Administrative (4
iulie 2014)
Dezbatere cu tema „Libera circulație a
lucrătorilor români pe teritoriul UE: realități și
tendințe
din
perspectivă
economică,
ocupațională și socială” organizată de Institutul
în cadrul campaniei de promovare și diseminare
a rezultatelor proiectului de cercetare Studii de
Strategie și Politici Asociația Clubul de la Cheia
(8 iulie 2014)
Curs cu tema „Codul Muncii 2014 analiza și
implementarea celor mai recente modificări
legislative”, organizat de Expert Activ Group
(9-13 iulie 2014)
Dezbatere privind proiectul Ordinului pentru
aprobarea “Regulamentului centrelor de cazare
a străinilor luați în custodie publică”, organizată
de Ministerul Afacerilor Interne (10 iulie 2014)
A III-a sesiune a Comitetului pentru
Drepturile Omului organizat de Înaltul
Comisariat pentru Drepturile Omului la Geneva
(14-18 iulie 2014)
Cel de-al XIX-lea Congres de Drept
Comparat organizat sub patronajul Președinției
Austriei în colaborare cu Comitetul Național
Austriac al Academiei Internaționale de Drept
Comparat la Viena, Universitatea din Viena,
Institutul Elvețian de Drept Comparat și
Universitatea Europeană din Bratislava (20-26
iulie 2014)
Conferința cu tema „Romani and the
international Criminal Court: between full
implementation of the Rome Statute and
ratification of the Kampala Amendments”
organizată de Ministerul Afacerilor Externe în
colaborare cu Comisia Națională de Drept
Internațional Umanitar și cu Societatea
Națională de Cruce Roșie din România cu
ocazia Zilei justiției penale internaționale (21
iulie 2014)
Sesiune de informare în cadrul „Programului
Europa creativă 2014 - 2020 – subprogramul
Cultura” organizată de Comisia Europeană,
Agenția Executivă pentru Educație, Audovizual
și Cultură din Bruxelles și Biroul Europa
Creativă România (1 septembrie 2014)
Conferința internațională cu tema „Global
economy and governance GEG 2014”
organizată de Școala Națională de Studii
Politice și Administrative în parteneriat cu
Academia Română, -Institutul de Prognoză
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Economică, Wuhan University, National Taiwan
University, Ming Chung University din China și
cu sprijinul Parlamentului României-Camera
Deputaților, al Băncii Naționale a României și al
Primăriei Municipiului București (10-12
septembrie 2014)
Masă rotundă cu tema „Provocări ale
globalizării pentru spațiul francofon” organizat
de Școala Națională de Studii Politice și
Administrative, cu participarea dlui Clément
Duhaime, adjunct al Secretarului general al
Organizației Internaționale a Francofoniei (16
septembrie 2014)
Seminar internațional organizat de Școala
Națională de Studii Politice și Administrative în
parteneriat cu Institutul de Filosofie și
Sociologie din cadrul Academiei Naționale din
Polonia (IFIS PAN) în cadrul proiectului cu
tema „Burse doctorale și postdoctorale pentru
tineri cercetători în domeniile științe politice,
științe administrative, științele comunicării și
sociologie” cu participarea profesorului Josef
Niznik, director al Consiliului științific din
cadrul IFIS (23 septembrie 2014)
Conferința anuală a Institutului de Drept
European organizată în parteneriat cu Facultatea
de Drept a Universității din Zagreb (25-26
septembrie 2014)
Conferința cu tema „Valoarea adăugată a
serviciilor de traducere și interpretariat
profesioniste”,
organizată
de
Comisia
Europeană (Direcția Generală Traduceri), în
colaborare
cu
Asociația
Firmelor
de
Interpretariat și Traduceri și Asociația
Traducătorilor din România, marcând Ziua
europeană a limbilor (26 septembrie 2014)
A doua ediție a conferinței internaționale cu
tema „Strategica” organizată de Școala
Națională de Studii Politice și Administrative,
Facultatea de Management în parteneriat cu
Banca Națională a României (2-3 octombrie
2014)
Atelier de lucru cu tema „Drepturile
persoanelor în vârstă aflate în îngrijire pe
termen lung”, organizat de Consiliul Europei,
Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale
pentru Drepturile Omului (8 octombrie 2014)
Curs cu tema „Expert legislația muncii”
organizat de Expert Aktiv Group (16-19
octombrie 2014)
Conferința anuală cu tema „Construirea
parteneriatului în abordarea urei cibernetice”,
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organizată de Rețeaua Internațională Împotriva
Urei Cibernetice (20 octombrie 2014)
Întâlnirea grupului de lucru privind
promovarea și implementarea Convenției ONU
privind drepturile persoanelor cu dizabilități în
Uniunea Europeană și statele membre organizat
de Ombudsmanul European și Rețeaua
Europeană a Instituțiilor Naționale pentru
Drepturile Omului și Centrul Interfederal pentru
Egalitate de Șanse din Belgia (21-22 octombrie
2014)
Curs cu tema „Managementul gestiunii și
arhivării documentelor. Proceduri de lucru și
arhivarea electronică” organizat de Expert Aktiv
Group (23-26 octombrie 2014)
Masă rotundă cu tema „Cooperarea dintre
România și sistemul ONU din România”
organizată de Ministerul Afacerilor Externe cu
ocazia Zilei Organizației Națiunilor Unite (24
octombrie 2014)
A treia conferință anuală cu tema
„Administrația publică în situații de criză”,
organizată de Centrul de Drept Public și Științe
Administrative a Școlii Naționale de Studii
Politice și Administrative cu sprijinul
Ministerului Educației Naționale în parteneriat
cu
Societatea
Academică
de
Științe
Administrative și Institutul de Drept Public și
Științe Administrative al României (24
octombrie 2014)
Conferința cu tema „Administrarea justiției
în spațiul Uniunii Europene” ce inaugurează
ciclul anual de conferințe „Dialoguri de drept
european între norme, jurisprudență, doctrină și
practică relevantă” și organizată de Societatea
Română de Drept European în parteneriat cu
Management Law Consulting (30 octombrie
2014)
Masă rotundă cu tema “Dinamica sistemului
de tratate ONU în materia drepturilor omului”
organizată de Centrul de Cercetare pentru
Drepturile Omului și Drept Umanitar,
Universitatea Panthéon-Assas Paris (10
noiembrie 2014)
Conferința cu tema „Directiva – act al
dreptului Uniunii Europene – și judecătorul
român organizată de Institutul de Cercetări
Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” – Centrul de
Studii de Drept European din cadrul Academiei
Române și Asociația Română de Drept și
Afaceri Europene (11 noiembrie 2014)

DREPTURILE OMULUI

Conferința internațională cu tema „După 25
de ani: Istoriile și memoriile comunismului”
organizată de Institutul pentru Investigarea
Crimelor Comunismului și Memoria Exilului
Românesc și Fundația Culturală Memoria în
colaborare cu Școala Națională de Științe
Politice și Administrative și Centrul Regional
Francofon de Studii Avansate în Științe Sociale
(20-21 noiembrie 2014)
Conferința de lansare a proiectului „Educație
universitară
competitive
în
domeniul
managementului de program”, organizată de
Școala Națională de Studii Politice și
Administrative în parteneriat cu European
Project Consulting București și Roland Gareis
Consulting Viena (21 noiembrie 2014)
Cea de a 7- a sesiune a pe forumului privind
“Prevenirea și combaterea violenței și crimele
împotriva minorităților” organizată la Geneva
de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului
(25-26 noiembrie 2014)
Lansarea proiectului cu tema „Testarea și
implementarea
instrumentului
Consiliului
Europei de evaluare a respectării dreptului la
participare a copilului în România” realizată, la
împlinirea a 25 de ani de la adoptarea
Convenției Organizației Națiunilor Unite cu
privire la drepturile copilului, de Autoritatea
Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului
și Adopție cu finanțarea Consiliului Europei (26
noiembrie 2014)
Ediția a IV-a a conferinței internaționale cu
tema „Perspective ale dreptului afacerilor în
mileniul al treilea” organizată de Departamentul
de Drept al Academiei de Studii Economice
București și Societatea de Științe Juridice și
Administrative (28-29 noiembrie 2014)
Al treilea Forum anual al Organizației
Națiunilor Unite privind mediul de afaceri și
drepturile omului cu tema „Abordarea globală a
relației dintre mediul de afaceri și drepturile
omului:
armonizare,
responsabilitate
și
respectare” organizat de Oficiul Înaltului
Comisariat al Organizației Națiunilor Unite (1-3
decembrie 2014)
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Dezbatere cu tema „Impactul politicilor
publice asupra violenței împotriva femeilor”
organizat de Centrul FILIA, membru al Rețelei
pentru prevenirea și combaterea violenței
femeilor” în colaborare cu Școala Națională de
Studii Politice și Administrative (3 decembrie
2014)
A opta conferință cu tema „Drepturile
fundamentale și fiscalitatea internațională”
organizată de Consiliul Constituțional francez (4
decembrie 2014)
Conferința
internațională
cu
tema
„Constituția și societatea contemporană”
organizată de Universitatea Petrol-Gaze din
Ploiești, Centrul de Studii și Cercetări Juridice
și Socio-Administrative și Asociația Română de
Drept și Afaceri Europene (5 decembrie 2014)
Expoziția grafică cu tema „DESCRIPTIO
CANTEMIR”, organizată sub egida Alianței
Civilizațiilor la inițiativa Comisiei Naționale
pentru UNESCO și Alumnus Club pentru
UNESCO în parteneriat cu Ministerul Afacerilor
Externe și Departamentul pentru Relații
Interetnice din cadrul Guvernului României (10
decembrie 2014)
Simpozion organizat cu ocazia Zilei
Internaționale a Drepturilor Omului de Asociația
Română de Drept Umanitar Filiala Prahova
urmat de lansarea volumului „Drepturile omului
– o problemă mereu actuală” și expoziția de
carte cu tema „Să cunoaștem și să aplicăm
prevederile dreptului internațional al drepturilor
omului” (10 decembrie 2014)
Masă rotundă cu tema „Procedura
confiscării. Provocări actuale” organizată de
Transparency
International
Romania
și
Transparency International Bulgaria (17
decembrie 2014)
Conferința la nivel înalt cu tema „Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene:
evaluarea și soluția privind necesită țile de
formare
a
practicienilor
juridici
și
funcționarilor publici ” organizată de Comisia
Europeană la Bruxelles (17-18 decembrie
2014).
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