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- PROIECT -

Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului
(IRDO) organism independent, cu personalitate
juridică, înfiin at prin lege – Legea nr. 9/1991,ț
reprezintă  prima  institu ie  na ională  pentruț ț
drepturile omului creată în România după 1989
i  singura  institu ie  na ională  din  ara  noastrăș ț ț ț

care a fost recunoscută ca având această calitate,
de către Comitetul de Coordonare a Institu iilorț
Na ionale pentru Drepturile Omului din sistemulț
ONU1. Institutul, este de asemenea, membru al
Re elei Europene a Institu iilor Na ionale pentruț ț ț
Drepturile  Omului,  al  Asocia iei  Comisiilorț
Francofone de Drepturile Omului, al Institutului
de Drept European de la Viena, alături de Înalta
Curte  de  Casa ie  i  Justi ie,  al  Institutuluiț ș ț
Interna ional de Drept de Expresie i Inspira ieț ș ț
Franceze.

IRDO  corespunde  Principiilor  de  la  Paris
formulate  în  1991  la  Conferin a  consacratăț
institu iilor  na ionale  de  drepturile  omului,ț ț
principii devenite document oficial al Adunării
Generale ONU în 1993, i care au în vedere: unș
mandat  „cât  mai  larg posibil”,  care  să  aibă  la
bază  standardele  universale  ale  drepturilor
omului i care să includă dubla responsabilitateș
de a promova i de a proteja drepturile omului,ș
acoperind toate drepturile; independen ă fa ă deț ț
guvern; independen ă garantată prin Constitu ieț ț
sau  prin  lege;  putere  adecvată  de  investigare;
pluralism,  inclusiv  prin  structura  personalului
i/sau  cooperare  efectivă  i  resurse  umane  iș ș ș

financiare  adecvate.  Totodată,  Institutul
corespunde cerin elor formulate i de Consiliulț ș
Europei prin Recomandările  R (79) 16 i  (97)ș
14  i  Rezolu ia  (97)  11  ale  Comitetului  deș ț
Mini tri al Consiliului Europei.ș

Ancorându- i  preocupările  în  realită ileș ț
concrete ale fiecărei perioade, ale fiecărei etape,
Institutul  a  avut  permanent  în  vedere
organizarea unui cadru corespunzător i creareaș
unor  mijloace  adecvate  pentru  aplicarea  iș
respectarea  concretă  a  drepturilor  omului,

1 Precizăm că Institutul Român pentru Drepturile Omului
face parte din Re eaua Europeană de Institu ii Na ionaleț ț ț
de Drepturile Omului.

pentru o mai bună cunoa tere i con tientizare aș ș ș
lor,  atât  de  către  institu iile  publice,  cât  i  deț ș
către persoanele fizice, cu atât mai mult cu cât
România  este  membră  a  ONU,  a  OSCE,  a
Consiliului Europei i a Uniunii Europene. ș

În  aceste  condi ii,  Institutul  i-a  orientatț ș
activitatea  punând  un  accent  deosebit  pe
desfă urarea unor programe i parteneriate careș ș
să răspundă mai bine cerin elor interna ionale iț ț ș
na ionale  de  promovare  a  drepturilor  iț ș
libertă ilor fundamentale ale omului, de formareț
a categoriilor de persoane care au răspunderi în
domeniul protec iei acestora.ț

Colaborarea cu organismele guvernamentale
i neguvernamentale cu preocupări în domeniulș

drepturilor omului i experien a acumulată de-aș ț
lungul timpului au fost deosebit de importante
pentru Institut, în scopul îndeplinirii atribu iilorț
conferite  de  Legea  nr.9/1991,  ca  institu ieț
na ională  independentă  de  promovare  aț
drepturilor omului, ac ionând ca o interfa ă, ca oț ț
punte de legătură între aceste institu iile publiceț
i societatea civilă.ș

Pornind  de  la  importan a  deosebită  aț
cunoa terii drepturilor omului, i în anul 2014,ș ș
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  a
desfă urat  activită i  de  formare,  informare,ș ț
documentare,  cercetare  i  consultan ă,ș ț
contribuind,  prin  întreaga  sa  activitate,  la
formarea  persoanelor  din  structurile  iș
institu iile  publice  cu  atribu ii  în  domeniulț ț
protec iei  i  promovării  drepturilor  omului,  laț ș
informarea sistematică a cetă enilor în legăturăț
cu drepturile ce le sunt garantate prin lege sau
sunt prevăzute în documentele interna ionale laț
care România este parte. În acest sens, în anul
2014,  Institutul  a  organizat  numeroase
manifestări  tiin ifice,  simpozioane  sauș ț
seminarii ori mese rotunde, dezbateri, cursuri de
formare, schimburi de experien ă etc. În cadrulț
Institutului  s-au  efectuat  cercetări,  au  fost
publicate i difuzate lucrări în domeniu, rapoarteș
vizând  o  mai  bună  în elegere  a  standardelorț
interna ionale, a instrumentelor i mecanismelorț ș
de protec ie i promovare a drepturilor omuluiț ș
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pe  plan  interna ional  i  la  care  România  aț ș
aderat,  urmărindu-se  facilitarea  aplicării  lor
rapide i corecte pe plan na ional.ș ț

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
func ionarea institu iilor na ionale de promovareț ț ț
i protec ie a drepturilor omului,  Declara ia deș ț ț

la Durban, Programul de ac iune al Conferin eiț ț
Mondiale a Drepturilor Omului – Viena, Planul
de  ac iune  al  Comitetului  Director  pentruț
Drepturile  Omului  al  Consiliului  Europei,
Rezolu ia 59/113 privind Programul mondial alț
Organiza iei  Na iunilor  Unite  (ONU)  deț ț
educa ie în domeniul drepturilor omului pentruț
perioada 2005-2014 i a doua fază a Planului deș
ac iune  a  acestui  Program,  Obiectivele  ONUț
pentru  noul  mileniu,  Obiectivele  ONU  pentru
2015,  Rezolu ia  nr.  21/14  privind  „Programulț
mondial pentru educa ie în domeniul drepturilorț
omului”  a  Consiliului  ONU  pentru  Drepturile
Omului,  Strategia  i  Programul  multianual  alș
Agen iei  Drepturilor  Fundamentale  a  Uniuniiț
Europene 2013 – 2017, precum i principaleleș
obiective  stabilite  de  Comisia  Europeană  a  fi
atinse până în anul 2020 prin Strategia „Europa
2020”,  care  au  devenit  obiective  na ionaleț
pentru  fiecare  ară  membră  a  UE  (ocupareaț
locurilor  de  muncă,  cercetare  i  dezvoltare/ș
inova ie,  schimbările  climatice/  energie,ț
educa ie, i sărăcie/excludere socială), Strategiaț ș
europeană pentru egalitate între femei i bărba iș ț
(2010-2015),  Strategia  europeană  pentru
drepturile  persoanelor  cu  dizabilită iț
(2010-2020)  Planul  de  ac iuni  al  Re eleiț ț
Europene  de  Institu ii  Na ionale  pentruț ț
Drepturile Omului (2014-2016).

În  îndeplinirea  atribu iilor  stabilite  de  lege,ț
de  promovare  i  diseminare  a  drepturilorș
omului,  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului  a  încheiat  noi  parteneriate  i  le-aș
continuat  pe cele  deja existente  cu institu ii  iț ș
organisme  guvernamentale,  organiza iiț
neguvernamentale,  atât  la  nivel  intern,  cât  iș

interna ional. ț
Sintetizând  activită ile  desfă urate  deț ș

Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
anul  2014,  acestea  pot  fi  structurate  pe
următoarele direc ii:ț

 Asigurarea  unei  mai  bune  cunoa teri  aș
problematicii  drepturilor  omului,  a  modului  în
care  aceste  drepturi  sunt  garantate  în  ărileț
membre  ONU,  OSCE,  Consiliul  Europei  i  aș
Uniunii Europene; 

 Informarea  institu iilor  interna ionale  înț ț
legătură  cu  modalită ile  practice  în  careț
drepturile omului sunt promovate i garantate înș
România;

 Efectuarea  de  cercetări  privind  noi
drepturi  ale  omului,  dreptul  al  fericire,  noi
încălcări  ale  drepturilor  omului  sau  privind
aspecte importante din domeniul promovării iș
respectării drepturilor omului în ara noastră iț ș
pe plan interna ional;ț

 Organizarea  de  conferin e,  seminarii,ț
simpozioane  interna ionale  în  colaborare  cuț
comisiile parlamentare i universită i;ș ț

 Organizarea i realizarea de programe deș
formare  i  educare  în  domeniul  drepturilorș
omului  i  găsirea  unor  noi  metode  iș ș
metodologii;

 Promovarea unor domenii de interes, la
ini iativa  ONU  sau  a  altor  organiza iiț ț
interna ionale  sau  regionale  (de  exemplu:ț
mediul  de  afaceri  i  drepturile  omului),ș
asocierea  la  propunerea  Agen iei  pentruț
Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii  Europene
(proiectul  Clarity,  sau  cele  privind  drepturile
persoanelor  cu  dizabilită i,  migran i,  femei,ț ț
copii, violen a în familie .a.);ț ș

 Activită i editoriale;ț
 Publicarea  reglementărilor,

documentelor,  a  studiilor  i  cercetărilor  recentș
apărute  pe  plan  interna ional  i  na ional  înț ș ț
domeniul drepturilor omului;

 Perfec ionarea  activită ii  centrului  deț ț
documentare al IRDO;

 Acordarea de consultan ă.ț
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I. CERCETĂRI CONSACRATE
PROMOVĂRII I RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUIȘ

ÎN ROMÂNIA I PE PLAN INTERNA IONALȘ Ț

Cercetarea  diferitelor  aspecte  legate  de
promovarea  i  respectarea  drepturilor  omuluiș
reprezintă unul dintre principalele elemente ale
activită ii  desfă urate  de  Institutul  Românț ș
pentru Drepturile Omului. În abordarea acestei
activită i, prevăzută de lege, Institutul a avut înț
vedere  „Principiile  de  la  Paris”2 privind
func ionarea  institu iilor  na ionale  pentruț ț ț
promovarea  i  protec ia  drepturilor  omului,ș ț
Programul de ac iune al Conferin ei Mondiale aț ț
Drepturilor  Omului  de  la  Viena  (1993),
Obiectivele  ONU  pentru  noul  mileniu,
Obiectivele ONU pentru 2015, Declara ia de laț
Durban (2001), Planul de ac iune al Comitetuluiț
director pentru Drepturile Omului al Consiliului
Europei,  Rezolu ia  59/113  a  ONU,  Programulț
anual  al  Agen iei  Drepturilor  Fundamentale  aț
Uniunii  Europene,  Strategia  europeană  pentru
persoanele cu handicap (2010–2020), Strategia
europeană pentru egalitate între femei i bărba iș ț
(2010-2015) i, de asemenea, Recomandările Rș
(79)  16  i  (97)  14  i  Rezolu ia  (97)  11  aleș ș ț
Comitetului de Mini tri al Consiliului Europei,ș
ceea  ce  eviden iază  faptul  că  cercetareaț
drepturilor  omului  i  învă area  drepturilorș ț
omului  constituie  mijloace  adecvate  pentru
respectarea  demnită ii  umane  i  pentruț ș
asigurarea unui respect sporit pentru drepturile
omului, printr-o mai bună cunoa tere a acestora.ș

Con tient  de  misiunea  sa  de  a  contribui  laș
edificarea  în  ara  noastră  a  unei  culturi  aț
drepturilor omului, Institutul a efectuat cercetări
în care au fost prezentate atât aspecte generale
ale  istoriei  i  evolu iei  drepturilor  omului  peș ț
plan interna ional i intern, filozofia drepturilorț ș
omului, tiin a drepturilor omului, codificarea înș ț
domeniul  drepturilor  omului,  cât  i  domeniiș
specializate  legate  de  diferitele  genera ii  deț
drepturi  ale  omului.  Astfel,  au  făcut  obiectul
activită ii  de  cercetare  atât  drepturile  dinț
genera ia  I:  drepturile  civile  i  politice,  cât  iț ș ș
cele din genera ia a doua : drepturile economice,ț
sociale  i  culturale.  De  asemenea,  au  fostș

2 Principiile  fundamentale  stabilite  la  prima  întâlnire
interna ională a Institu iilor Na ionale pentru Promovareaț ț ț
i Protejarea Drepturilor Omului, ce a avut loc la Paris înș

7-9  octombrie  1991,  cunoscute  drept  „Principiile  de  la
Paris”.  Adoptate  de  Adunarea  Generală  a  ONU  prin
Rezolu ia 48/134 la 20 decembrie 1993.ț

abordate i teme apar inând genera iei a treia deș ț ț
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
Rezolu iei  Adunării  Generale  ONU  nr.ț
65/309/2011) sau mediul de afaceri i drepturileș
omului (potrivit cadrului de protec ie, respectareț
i  remediere  al  ONU  referitor  la  mediul  deș

afaceri  i  drepturile  omului,  precum  iș ș
documentul de implementare din 2008 – DOC
A/HRC/8/5), cercetări anuale privind drepturile
omului la nivelul UE i în legisla ia României,ș ț
studiul  comparat  al  eviden ierii  drepturilorț
omului în rapoartele anuale ale Agen iei pentruț
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene.

Experien a  acumulată  i  perfec ionareaț ș ț
profesională a cercetătorilor proprii, precum i aș
colaboratorilor  onorifici,  cercetători,
personalită i  ale  vie ii  tiin ifice  sau  tineriț ț ș ț
cercetători  au  permis  abordarea  problematicii
recente  din  domeniu,  prin  lucrări  de  mare
amploare,  cu  desfă urarea  extinsă  pe  durata  aș
mai  mult  de  un  an  i  realizate  de  echipe  deș
cercetători  din  institut  care  au  ac ionat  înț
parteneriat  cu  cercetători  asocia i  onorificiț
tocmai  pentru  aprofundarea  studiului  în
condi iile unei teme vaste, importante. În acela iț ș
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  publica ia  lunară  Info  IRDO,  înț
volume,  fie  în  rapoarte  prezentate  în  cadrul
manifestărilor tiin ifice organizate de Institutulș ț
Român  pentru  Drepturile  Omului  i/sau  deș
diverse organisme na ionale i interna ionale cuț ș ț
care Institutul colaborează. În această categorie
intră marea majoritate a studiilor i cercetărilorș
efectuate  în  cadrul  sau  cu  participarea
Institutului Român pentru Drepturile Omului. 

Cercetările realizate în anul 2014 au avut la
bază  legisla ia  na ională  din  domeniulț ț
drepturilor omului i documentele interna ionaleș ț
i  regionale  devenite  parte  din  dreptul  internș

prin  ratificarea  acestora  de  către  România.  În

58 DREPTURILE OMULUI



acest sens, din documentele la care fac referire
studiile  i  rapoartele  Institutului  men ionăm:ș ț
Carta ONU; Declara ia Universală a Drepturilorț
Omului (România a semnat-o în 1955, când a
devenit stat  membru al Organiza iei  Na iunilorț ț
Unite);  Pactul  interna ional  cu  privire  laț
drepturile civile i politice (ratificat de Româniaș
în  1974);  Pactul  interna ional  cu  privire  laț
drepturile  economice,  sociale  i  culturaleș
(ratificat  de  România  în  1974);  Protocolul
facultativ  la  Pactul  interna ional  cu  privire  laț
drepturile civile i politice (ratificat de Româniaș
în  1993);  Conven ia  interna ională  privindț ț
eliminarea  tuturor  formelor  de  discriminare
rasială  (ratificată  de  România  în  1970);
Conven ia împotriva torturii  i  a altor  pedepseț ș
ori  tratamente  cu  cruzime,  inumane  sau
degradante  (ratificată  de  România  în  1990);
Conven ia asupra eliminării tuturor formelor deț
discriminare  fa ă  de  femei  (ratificată  deț
România  în  1981);  Conven ia  cu  privire  laț
drepturile  copilului  (ratificată  de  România  în
1990); Conven ia privind drepturile persoanelorț
cu dizabilită i  (ratificată de România în 2011);ț
Conven ia  europeană  a  drepturilor  omuluiț
(ratificată  de România  în  1994);  Carta  socială
revizuită  (ratificată  de  România  în  1999);
Conven ia  europeană  privind  lupta  împotrivaț
traficului de fiin e umane (ratificată de Româniaț
în  2006);  Conven ia  europeană  pentruț
prevenirea  torturii  i  a  pedepselor  sauș
tratamentelor inumane sau degradante (ratificată
de România  în  1994); Conven ia  cadru pentruț
protec ia  minorită ilor  na ionale(ratificată  deț ț ț
România în 1995), precum i altele.ș

În  func ie  de  tematicaț     abordată,     se  pot
deosebi  :

a) cercetări  care  au  abordat  o  tematică
generală;

b) cercetări  consacrate  instrumentelor  iș
mecanismelor  privind  protec ia  i  promovareaț ș
drepturilor omului i evolu ia acestora în timp;ș ț

c) cercetări privind protec ia i promovareaț ș
drepturilor omului;

d) cercetări  referitoare  la  drepturi  iș
libertă i  fundamentale ale omului, din cele treiț
genera ii: drepturile civile i politice; drepturileț ș
economice, sociale i culturale; dreptul la pace,ș
dezvoltare durabilă i la un mediu sănătos.ș

O  prezentare  exemplificativă  a  fiecărei
categorii de cercetări, demonstrează diversitatea

temelor abordate.

a)  Cercetări  care  au  abordat  o  tematică
generală:

- Promovarea culturii drepturilor omului;
-  Drepturile  omului  în  documente  ale

Organiza iei Na iunilor Unite;ț ț
-  Dizabilitatea  o  problemă  a  drepturilor

omului;
-  Discriminarea  multiplă  i  lupta  împotrivaș

ei;
- Evolu ia la nivel european a învă ământuluiț ț

superior juridic;
- Sănătatea o problemă a drepturilor omului;
-  Evolu ia  institu iei  secretarului  general  înț ț

sistemul parlamentar.

b) Cercetări  consacrate  instrumentelor  iș
mecanismelor privind protec ia i promovareaț ș
drepturilor omului i evolu ia acestora în timp:ș ț

-  Aspecte  privind  migra ia  i  dreptul  înț ș
legisla ia din România;ț

-  Libertatea  con tiin ei  i  libertatea  deș ț ș
exprimare în Constitu ia României;ț

- Reglementări de natură religioasă aplicabile
în România potrivit legisla iei na ionale;ț ț

- Tehnicile  speciale de supraveghere sau de
cercetare  penală  i  importan a  respectăriș ț
drepturilor i libertă ilor fundamentale;ș ț

-  Imigrarea  i  integrarea  migran ilor.  Statulș ț
membru  responsabil  pentru  examinarea  unei
cereri  de  protec ie  interna ională  i  accesulț ț ș
efectiv la o procedură în Uniunea Europeană;

-  Regularizarea  cererii  de  chemare  în
judecată – element principal al accesului liber la
justi ie;ț

- Aspecte din jurispruden a Cur ii Europene aț ț
Drepturilor  Omului  privind  liberul  acces  la
justi ie;ț

-  Aspecte  privind  reglementarea  statutului
func ionarului  public  permanent  în  stateleț
membre ale UE.

c) Cercetări privind protec ia i promovareaț ș
drepturilor omului:

-  Promovarea  i  protec ia  drepturilorș ț
fundamentale în Uniunea Europeană;

- Promovarea i protec ia drepturilor omuluiș ț
de către autoritatea legislativă;
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- Rolul jurispruden ei  în aplicarea unitară aț
legii;

-  Executarea  hotărârilor  Cur ii  Europene  aț
Drepturilor Omului;

-  Aspecte  privind  reglementarea  drepturilor
copilului în România;

- Libertatea de con tiin ă i ora de religie înș ț ș
coli;ș

- Drepturile omului în corela ie cu absorb iaț ț
fondurilor europene

-  Politici  ce  vizează  drepturile  i  libertă ileș ț
persoanelor cu dizabilită i.ț

d)  Cercetări  consacrate  drepturilor  iș
libertă ilor fundamentale ale omului: civile iț ș
politice, economice, sociale, culturale; dreptul
la  pace,  dezvoltare  durabilă  i  la  un  mediuș
sănătos:

-  Aspecte  privind  dreptul  la  recunoa tereaș
capacită ii juridice a persoanelor cu dizabilită i;ț ț

-  Aspecte  privind  participarea  la  activită iț
sportive a persoanelor cu dizabilită i;ț

- Evolu ia drepturilor economice i culturaleț ș
la  15  ani  de  la  ratificarea  Cartei  Sociale
Europene Revizuite;

-  Criza  economică  i  drepturile  economiceș
ale omului în România

- Dreptul persoanelor cu dizabilită i la via aț ț
independentă i integrare comunitară;ș

- 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 I ACTIVITĂ I Ș Ț
DE EDUCA IE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUIȚ

A a cum afirma Federico Mayor, directorulș
general  UNESCO,  „Educa ia  pentru  drepturileț
omului  presupune  o  muncă  neîncetată  care
întotdeauna  reîncepe  de la  o  genera ie  la  alta.ț
Aceasta nu înseamnă că este o muncă de Sisif,
ci  dimpotrivă.  Istoria  ultimelor  decenii
dovede te că această muncă protejează, hrăne teș ș
i  cre te  importan a  drepturilor  omului  iș ș ț ș

sfâr e te  prin  a  germina  în  ciuda  condi iilorș ș ț
neprielnice peste tot unde este semănată”.

Ac iunile întreprinse în domeniul educa iei iț ț ș
formării de formatori (a se vedea Anexa A) au
avut  în  vedere  unul  din  obiectivele  principale
cuprinse în Legea privind înfiin area Institutuluiț
Român pentru Drepturile Omului:  organizarea
de  programe  de  formare  destinate  îndeosebi
acelor  categorii  de  persoane  care  au
răspunderi speciale pentru protec ia drepturilorț
omului  sau  pentru  cunoa terea  problematiciiș
drepturilor  omului  în  rândurile  unor  largi
categorii ale popula iei.ț  

Având în vedere Rezolu ia ONU 59/113 dinț
10  decembrie  2004,  prin  care  s-a  lansat
Programul mondial de educa ie în domeniulț
drepturilor  omului pentru  perioada  2005  –
2015,  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului a ac ionat în concordan ă cu prevederileț ț
con inute în această rezolu ie i a acordat i înț ț ș ș

cursul  anului  2014  o  aten ie  deosebităț
intensificării  i  diversificării  ac iunilorș ț
concepute pentru dezvoltarea educa iei.  Scopulț
urmărit  a  fost  cel  al  formării  atitudinilor  iș
comportamentelor  cetă ene ti  specifice  uneiț ș
societă i  democratice  i  sporirii  interesului  iț ș ș
competen elor  de participare la via a publică aț ț
cât  mai  multor  cetă eni  din  rândul  tuturorț
categoriilor socio-profesionale, atât tineri cât iș
vârstnici.

Pentru  adaptarea  permanentă  a  activită ilorț
IRDO  s-a  stabilit  ca  planul  de  ac iuni  săț
cuprindă, printre alte obiective i:ș

 promovarea  educa iei  în  domeniulț
drepturilor omului;

 a  face  din  educa ia  în  domeniulț
drepturilor omului o prioritate la nivel na ional,ț
regional i interna ional; ș ț

 formarea  adul ilor  i  tinerilor  în  temaț ș
drepturilor omului i copilului;ș

 formarea  de  formatori  în  domeniul
drepturilor omului;

 formarea  educatorilor:  cadre  didactice
din sistemul universitar i preuniversitar;ș

 formarea  unor  categorii  profesionale,
care sunt direct implicate i au responsabilită iș ț
în promovarea i apărarea drepturilor omului iș ș
copilului;
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 de  a  consolida  parteneriatul  iș
cooperarea  cu  institu iile  care  fac  parte  dinț
sistemul de învă ământ românesc, precum i cuț ș
alte  institu ii,  asocia ii,  ONG-uri  din  diverseț ț
domenii;

 de  a  monitoriza  i  de  a  sprijiniș
programele  de  educa ie  existente  în  domeniulț
drepturilor  omului,  pentru  a  pune  în  eviden ăț
bunele practici stimulând măsurile care vizează
continuarea,  perfec ionarea  i  dezvoltareaț ș
acestora.

Conceperea  i  organizarea  ac iunilorș ț
consacrate formării de formatori i educa iei înș ț
domeniul  drepturilor  omului  au  avut  la  bază
feedback-ul  primit  din  partea  reprezentan ilorț
Caselor  Corpului  Didactic,  a  dascălilor  din
diferite coli i licee.ș ș

Grupurile  intă  care  au  beneficiat  deț
activită ile desfă urate de către Sectorul formareț ș
din  cadrul  IRDO  au  vizat  persoane  din
domeniile  învă ământului,  cercetării,ț
administra iei  publice,  justi iei,  sănătă ii,ț ț ț
precum i  persoane din categorii  cu problemeș
specifice:  femei,  copii,  pensionari,  minorită i,ț
persoane cu handicap etc.

Activită ile  de  formare  ale  IRDO  s-auț
proiectat i desfă urat la ini ierea IRDO, a unorș ș ț
parteneri,  la  solicitarea  autorită ilor  centrale  iț ș
locale sau a unor grupuri socio-profesionale iș
au îmbrăcat diferite forme:

- cursuri  de  formare  de  lungă  durată,
acreditate de MECS;
- cursuri de formare de scurtă durată, de tip
„contact”;
- activită i  de  sensibilizare  a  unor  grupuriț
sociale  privind  necesitatea  cunoa terii  iș ș
respectării drepturilor omului i copilului;ș
- simpozioane,  conferin e,  seminarii,  meseț
rotunde, dezbateri etc.;
- activită i de diseminare;ț
- prezentări de carte apărute la editura IRDO.
Activită i importante au fost realizate în anulț

2014  împreună  cu  parteneri  vechi  i  noi  dinș
rândurile  organiza iilor  neguvernamentale  cuț
preocupări preponderente în domeniul educa ieiț
pentru drepturile omului, cu institu ii ale statuluiț
dar i cu institu ii de învă ământ superior, culteș ț ț
religioase, asocia ii profesionale etc.ț

Dintre activită ile de educa ie i de formareț ț ș
desfă urate,  men ionăm  în  primul  rândș ț
manifestările  tiin ifice  cu  continuitate  i  careș ț ș
s-au  bucurat  i  se  bucură  de  un  larg  ecouș

na ional, dar i interna ional:ț ș ț
 a XX-a edi ie  a cursurilor  de vară aleț

Universită ii  Interna ionale  a  Drepturilorț ț
Omului, organizată  de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democra ie,ț
pace  i  toleran ă,  Asocia ia  pentru  Na iunileș ț ț ț
Unite din România i Clubul de la Cheia „Victorș
Dan Zlătescu”;

 dezbateri,  cursuri  de  formare,  mese
rotunde,  seminarii,  conferin e,  lansări  de  carteț
.a. organizate în colaborare cu alte institu ii iș ț ș

organiza ii  nonguvernamentale(ț a  se  vedea
Anexa A);

 coordonarea Catedrei UNESCO pentru
drepturile omului, democra ie, pace i toleran ăț ș ț
de către  IRDO i Universitatea  de Nord,  Baiaș
Mare,  activitate cu caracter permanent, care
include cursurile  de masterat,  singurele  din
ară de acest genț  (o noua serie de masteranzi a

absolvit  în  anul  2014),  dezbateri,  cursuri  de
formare,  mese  rotunde,  seminarii,  conferin e,ț
lansări de carte .a. organizate în colaborare cuș
alte institu ii i organiza ii neguvernamentale ț ș ț (a
se vedea anexa A);

 a XX-a edi ie a concursurilor na ionaleț ț
ale  elevilor  „Olimpiada de educa ie i  culturăț ș
civică” i, respectiv, „ș Democra ie i toleran ăț ș ț ”;

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

1.  Educarea  tinerei  genera ii  în  spiritulț
respectării  drepturilor  i  libertă ilorș ț
fundamentale  ale  omului,  al  demnită ii  iț ș
toleran ei, al schimbului liber de opinii ț este un
obiectiv care de peste un deceniu face obiectul
unui  parteneriat  între  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  i  Ministerul  Educa iei  iș ț ș
Cercetării tiin ifice, care se concretizează prinȘ ț
desfă urarea  unor  activită i  deveniteș ț
tradi ionale:  concursurile  colare  na ionaleț ș ț
„Olimpiada de educa ie civică i cultură civicăț ș ”
i „ș Democra ie i toleran ăț ș ț ”, cursuri de formare

continuă pentru profesori i învă ători; colocvii,ș ț
simpozioane i dezbateri (ș a se vedea Anexa A)
pe teme privind diferite aspecte ale activită ii deț
educa ie  pentru  drepturile  omului  i,  nu  înț ș
ultimul rând Concursul de creativitate didactică
în  domeniul  realizării  de  materiale  auxiliare
utilizabile în educa ia pentru drepturile omuluiț
i a unui ș Concurs na ional de crea ie literară iț ț ș
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crea ie plastică pentru elevii  din învă ământulț ț
primar.

2. Concursurile colare na ionaleș ț  
Ca  urmare  a  unei  ini iative  a  Institutuluiț

Român  pentru  Drepturile  Omului,  Ministerul
Educa iei  i  Cercetării  tiin ifice  a  inclus,ț ș Ș ț
începând  cu  anul  1994,  disciplinele educa ieț
civică (clasele  III-IV),  respectiv  cultură civică
(clasele  VII-VIII) în categoria  celor  la care se
organizează concursuri anuale cu etape până la
nivel na ional.ț

Aceste  concursuri,  în  organizarea  cărora
Institutul Român pentru Drepturile Omului este
partener  al  Ministerul  Educa iei  i  Cercetăriiț ș

tiin ificeȘ ț ,  cunoscute  sub  denumirea  de
olimpiade, se subsumează nevoii de educa ie înț
vederea asumării rolului i statutului de cetă eanș ț
în cadrul unei societă i democratice, în vedereaț
formării  i  dezvoltării  competen elor  deș ț
participare  la  via a  publică,  a  spiritului  socialț
critic i capacită ii de toleran ă.ș ț ț

a)  Olimpiada  na ionalăț  de  tiin eș ț
socio-umane

Conceptul  de  drepturi  i  libertă iș ț
fundamentale ale omului izvoră te din nevoia iș ș
dorin a  oamenilor  pentru  o  via ă  în  careț ț
demnitatea i valoarea fiecăruia să fie respectatăș
i protejată. În acest sens a fost desfă urată fazaș ș

finală  a  Olimpiadei  de  tiin e  socio-umane,  laș ț
Timi oara,  în  luna  aprilie  2014  i  a  fostș ș
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în parteneriat  cu  Ministerul
Educa iei i Cercetării tiin ificeț ș Ș ț . Acest concurs
este unul de excelen ă, care se adresează elevilorț
cu  aptitudini  în  domeniul  tiin elorș ț
socio-umane, subsumându-se nevoii de educa ieț
în  vederea  asumării  rolului  i  statutului  deș
cetă ean  al  unei  societă i  democratice,  înț ț
vederea formării i dezvoltării competen elor deș ț
participare  la  via a  publică,  a  spiritului  socialț
critic i al capacită ii  de toleran ă.  Disciplineleș ț ț
de concurs sunt: educa ie civică, cultură civică,ț
logică,  psihologie,  sociologie,  economie  iș
filosofie.  La  disciplina  educa ie  civică,  eleviiț
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
aceea i  formulă doar că cei doi elevi  sunt dinș
clasele a VII-a sau a VIII-a, din cadrul aceleia iș
unită i  colare.  Vicepre edintele  Subcomisieiț ș ș

pentru  educa ie  i  cultură  civică  este  efulț ș Ș
sectorului  formare  i  pregătirea  speciali tilor,ș ș
IRDO.

i  la  această  edi ie  cele  mai  bune  lucrăriȘ ț
realizate de echipajele participante au beneficiat
de  diplome  i  premii  acordate  de  Institutulș
Român pentru Drepturile Omului.

b) A  XX-a  edi ie  a  etapei  finale  aț
Concursului  na ional  „Democra ie  iț ț ș
toleran ă”ț

Concursul ini iat de Institutul Român pentruț
Drepturile  Omului în parteneriat  cu  Ministerul
Educa iei  i  Cercetării  tiin ificeț ș Ș ț  reprezintă  o
formă complexă de educa ie civică în care suntț
implica i  elevii  din ciclul  primar  i  gimnazial.ț ș
Obiectivele  generale  ale  concursului  vizează
asumarea  rolului  i  statutului  de  cetă ean  înș ț
cadrul  unei  societă i  democratice,  formarea  iț ș
dezvoltarea spiritului  civic constructiv. În mod
explicit  concursul  urmăre te  cunoa tereaș ș
conceptelor  democra ie,  toleran ă,  drepturileț ț
omului,  drepturile  copilului;  cunoa tereaș
reglementărilor  na ionale  i  interna ionaleț ș ț
referitoare la aceste concepte; exersarea de către
elevi  a  atitudinilor  i  comportamentelorș
democratice,  tolerante  i  a  spiritului  civic;ș
formarea  i  dezvoltarea  deprinderilor  deș
participare  la  via a  comunită ii  educa ionale;ț ț ț
formarea  motiva iei  în  vederea  promovării  iț ș
apărării  drepturilor  omului  i  ale  copilului.ș
Concursul  s-a  desfă urat  pe  trei  dimensiuni:ș
teoretică(constă  într-o  lucrare  scrisă),
practic-aplicativă(elaborarea unui proiect pentru
solu ionarea uneia dintre problemele colii  sauț ș
comunită ii  locale  căreia  îi  apar in  elevii,ț ț
proiectul  având  forma  unui  portofoliu)  iș
artistică(realizarea unei lucrări plastice – desen,
grafică,  pictură,  colaj,  sculptură  etc.,  care  să
ilustreze  modul  de  solu ionare  a  problemeiț
prezentate în cadrul proiectului la nivelul probei
practic-aplicative),  cu participarea  unor  echipe
alcătuite din câte 3 membri, dintre care unul din
învă ământul  primar.  Experien a  acumulată  înț ț
perioada de desfă urare a concursului relevă oș
cre tere  constantă  a  calită ii  materialelorș ț
prezentate în cadrul concursului – sub toate cele
trei dimensiuni ale sale, precum i a interesuluiș
fa ă  de  problematica  pe  care  o  implică.ț
Pre edintele  Comisiei  Centrale  a  Concursuluiș
Na ional  „Democra ie  i  Toleran ă”  esteț ț ș ț
reprezentantul  IRDO.  Evaluarea  lucrărilor
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teoretice,  portofoliilor  i  lucrărilor  plastice  seș
realizează  de  trei  subcomisii  separate  formate
din cadre didactice de specialitate, pre edinteleș
Comisiei Centrale fiind eful sectorului formareȘ
i pregătirea speciali tilor, IRDO.ș ș

Concursul,  a  cărui  edi ie  s-a  desfă urat  laț ș
Oradea, a urmărit dezvoltarea competen elor deț
cooperare  la  nivelul  grupului,  stimulând
preocupările  pentru  promovarea  i  respectareaș
drepturilor  omului.  Bazată  pe  un  sistem  de
valori universale care afirmă demnitatea umană
i egalitatea,  educa ia  pentru drepturile  omuluiș ț

este  absolut  necesară  într-o  societate
democratică.  Aceasta  trebuie  să  constituie  o
responsabilitate  nu doar  pentru  guverne dar  iș
pentru  fiecare  individ  din  societate.  În  urma
rezultatelor  la  cele  trei  probe  ale  concursului,
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  a
acordat  premiile  speciale  i  men iunileș ț
„Drepturile Omului”.

c) A VII-a edi ie a Concursului Na ional deț ț
creativitate  didactică  în  domeniul
materialelor  auxiliare  destinate  educa ieiț
pentru  drepturile  omului,  democra ie  i  oț ș
cultură  a  păcii  în  învă ământulț
preuniversitar

Acest  concurs  este  organizat  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului, o dată la doi
ani,  în  parteneriat  cu  Ministerul  Educa iei  iț ș
Cercetării  tiin ificeȘ ț  i  Case  ale  Corpuluiș
Didactic din ară, concursul bucurându-se de unț
larg  interes  din  partea  cadrelor  didactice  din
întreaga  ară.  În  acest  sens  se  eviden iază  iț ț ș
interesul  sporit  al  unor  Case  ale  Corpului
Didactic  de  a  deveni  organizatoare  ale  unor
edi ii viitoare ale concursului.ț

La  organizarea  concursului  edi ia  a  VII-aț
Institutul a avut parteneri Ministerul Educa iei iț ș
Cercetării  tiin ificeȘ ț  i  Casa Corpului Didacticș
din Cluj, în cadrul Expozi iei Concursului fiindț
prezentate  lucrări  din  mai  multe  jude e,ț
materiale didactice auxiliare destinate activită iiț
cu elevii, lucrări tipărite, reviste, cd-uri etc.

A fost apreciată prezen a în cadrul expozi ieiț ț
a unor lucrări apar inând cadrelor didactice dinț
jude ele Arad, Bacău, Bistri a-Năsăud, Boto ani,ț ț ș
Cara -Severin,  Cluj,  Constan a,  Dâmbovi a,ș ț ț
Hunedoara,  Mure  i  Municipiul  Bucure ti  caș ș ș
fiind  una  benefică  i  constructivă,  în  spiritulș
educa iei  pentru  drepturile  omului,  democra ieț ț
i  o  cultură  a  păcii,  semne  evidente  ale  uneiș

permanente preocupări  pentru libera exprimare
a drepturilor omului.

Educa ia pentru drepturile omului are un rolț
cheie în orice proces educativ. Rolul dascălilor
este  evident  în  cadrul  acestui  proces,  ace tiaș
prin  efortul  i  pasiunea  de  care  dau  dovadăș
sus in  elevii  pentru  a  deveni  cetă eniț ț
responsabili  i  activi,  capabili  i  gata  săș ș
contribuie  la  crearea  unui  mediu  armonios  în
societatea  în  care  trăiesc.  Mai  mult,  procesul
educa ional se bazează pe participarea activă aț
copiilor, care înva ă despre drepturile omului iț ș
în eleg  problematica  acestui  fenomen,ț
dobândesc abilită i i dezvoltă atitudini privindț ș
respectul fa ă de demnitatea umană.ț

Lucrările  cele  mai  bune  au  primit  diplome
din partea Institutului Român pentru Drepturile
Omului  i  Ministerului  Educa iei  i  Cercetăriiș ț ș

tiin ifice,  precum  i  catalogul  lucrărilorȘ ț ș
prezentate la concurs.

3.  În  domeniul  pregătirii  continue  a
învă ătorilor  i  profesorilor  care  realizeazăț ș
educa ia pentru drepturile omuluiț , în anul 2014
în  parteneriat  cu  Casa  Corpului  Didactic
Bucure ti,  Institutul  Român  pentru  Drepturileș
Omului  a  continuat  Programul  de  formare
acreditat  de  Ministerul  Educa iei  i  Cercetăriiț ș

tiin ifice „Educa ie pentru drepturile omului iȘ ț ț ș
ale  copilului”,  publicul  intă  vizat  în  cadrulț
acestui  program  fiind  constituit  din  cadre
didactice i didactic-auxiliare  din învă ământulș ț
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  cunoa terii  iș ș
con tientizării  drepturilor  omului  i  aleș ș
copilului, a legisla iei na ionale i interna ionalț ț ș ț
în domeniu.

4.  Activită i  consacrate  pregătiriiț
practicienilor i func ionarilor publici ș ț

Cursurile  Universită ii  Interna ionale  aț ț
Drepturilor  Omului  reprezintă  o  reuniune  de
speciali ti i exper i ce are ca scop reînoirea iș ș ț ș
perfec ionarea  programelor  de  formare  înț
domeniul  drepturilor  omului;  printre
participan ii  la  cursuri  aflându-se  magistra i,ț ț
cadre  universitare,  reprezentan i  ai  unorț
institu ii  publice,  exper i  i  speciali ti  înț ț ș ș
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drepturile omului. 
În  cadrul  Conferin ei  „ț The  EU  Charter  of

Fundamental Rights: Assessing and Responding
to the Training Needs of Legal Practitioners and
Public  Officials”, eveniment  dedicat
implementării  prevederilor  Cartei,  sec iuneaț
privind  rolul  institu iilor  na ionale  pentruț ț
drepturile  omului  i  a  organismelor  pentruș
egalitate  în  formarea  în  domeniul  drepturilor
omului,  rolul  Institutului  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  promovarea  Cartei
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene iș
a celorlalte  instrumente universale i regionaleș
privind drepturile omului la care România este
parte a fost eviden iat de către domnul Mortenț
Kjaerumm, Directorul Agen iei pentru Drepturiț
Fundamentale  a  Uniunii  Europene,  fiind
subliniate în mod deosebit cursurile de formare
organizate  în fiecare an în  cadrul  Universită iiț
Interna ionale  a  Drepturilor  Omului,  cursuriț
care  reunesc  practicieni,  func ionari  publici  iț ș
cercetători tiin ifici. ș ț

5.  Alte forme  specifice  de  pregătire  iș
educa ie în domeniul drepturilor omului:ț

a)  Elaborarea  unor  programe  speciale
consacrate unor evenimente mai importante
i  apreciate  ca  atare  de  Organiza iaș ț

Na iunilor  Unite,  Consiliul  Europei,ț
Organiza ia  pentru  Securitate  i  Cooperareț ș
în  Europa  etc.  i  cu  rezonan ă  pentruș ț
protec ia i  promovarea drepturilor omului,ț ș
cum ar fi:

- Deceniul privind educa ia pentru dezvoltareț
durabilă (2005 – 2015);

-  64  de  ani  de  la  adoptarea  Conven ieiț
europene pentru apărarea drepturilor omului i aș
libertă ilor fundamentale;ț

-  20  de  ani  de  la  ratificarea  Conven ieiț
europene pentru apărarea drepturilor omului i aș
libertă ilor fundamentale de către România;ț

- 48 de ani de la intrarea în vigoare a Pactului
interna ional privind drepturile civile i politiceț ș
i  a  Pactului  interna ional  privind  drepturileș ț

economice, sociale i culturale;ș
- 59 de ani de la aderarea României la ONU;
- 40 de ani de la înfiin area OSCE;ț
- 2014 – Anul european al Reconcilierii Vie iiț

Profesionale cu Via a de familie.ț

b) Coordonarea Catedrei UNESCO pentru
drepturile  omului  democra ie,  pace  iț ș

toleran ăț .
Catedra func ionează în baza unui acord întreț

Organiza ia  Na iunilor  Unite  pentru  Educa ie,ț ț ț
tiin ă  i  Cultură  –  Paris  i  Institutul  RomânȘ ț ș ș

pentru  Drepturile  Omului  i  Universitatea  deș
Nord Baia Mare. Ea reprezintă un centru pilot
de  cercetare,  dezbatere  i  formare  la  nivelș
postuniversitar,  în  anul  2014  absolvind
masteratul  în  drepturile  omului,  democra ie,ț
pace i toleran ă o nouă promo ie; această formăș ț ț
de  pregătire  asimilează  rezultatele  cercetării
na ionale  i  interna ionale,  inând  pasul  cuț ș ț ț
progresele  i  evolu iile  din  domeniul  săuș ț
specific.  Men ionăm  că  Institutul  este  primaț
institu ie  na ională  care  coordonează,  înț ț
sistemul  de  parteneriat  al  programelor
UNESCO,  activitatea  unei  Catedre  de
Drepturile Omului, Democra ie i Pace.ț ș

c) Organizarea unor cursuri de formare iș
participarea  la  dezbaterea diferitelor  aspecte
ale  respectării  i  promovării  drepturilorș
omului în  cadrul  unor  manifestări  tiin ifice,ș ț
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  institu iilor  publice iț ș
organiza iilor  neguvernamentale  prinț
intermediul  unor  parteneriate  în  domeniul
drepturilor omului. i în 2014 au fost încheiate,Ș
respectiv,  reînnoite  astfel  de  parteneriate  fiind
ob inute rezultate notabile în cadrul activită ilorț ț
desfă urate. Amintim astfel:ș

 Conferin a cu tema „Dreptul la cetă enieț ț
în  România:  Istoric,  Practica,  Legisla ie  iț ș
Etica”,  organizată  în  colaborare  cu  Asocia iaț
pentru Na iunile  Unite din România i  catedraț ș
UNESCO pentru drepturile omului, democra ie,ț
pace  i  toleran ă  în  vederea  promovării  iș ț ș
dezvoltării  societă ii  române ti  bazate  peț ș
respectul  pentru  drepturile  fundamentale  iș
drepturile  care  derivă  din  cetă enia  română.ț
Evenimentul  a  vizat  furnizarea  de  formare
pentru practican i, îmbunătă irea cuno tin elor iț ț ș ț ș
în elegerea importan ei drepturilor i obliga iilorț ț ș ț
ce derivă din statutul de cetă ean al acestei ări; ț ț

 Seminar cu ocazia Zilei Interna ionale deț
Comemorare a Holocaustului având ca obiectiv
recomandarea  unor  programe  de  formare
privind  lec ia  genocidului  pentru  a  transmiteț
genera iilor  viitoare  un  mesaj  clar  asupraț
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importan ei  promovării  i  protec iei  drepturilorț ș ț
omului. Bazată pe un sistem de valori universal
care  afirmă  demnitatea  umană  i  egalitatea,ș
educa ia  pentru  drepturile  omului  este  absolutț
necesară  într-o  societate  democratică.  Aceasta
trebuie să constituie o responsabilitate nu doar
pentru guverne dar i pentru fiecare individ dinș
societate.  În  fiecare  zi  se  vorbe te  despreș
drepturile  omului  însă  cei  mai  mul i  dintreț
oameni au o vagă în elegere asupra importan eiț ț
acestora.  Realitatea  a  demonstrat  că  i  maiș
pu ine sunt persoanele cu adevărat interesate deț
aceste drepturi sau con tientizează că fiecăruiaș
dintre noi ne revin i obliga ii.  Una din acesteș ț
obliga iile  care  ne  revin  este  de  a  învă a  dinț ț
gre elile  trecutului  pentru  a  nu  le  repeta  înș
viitor.  Evenimentul  a  fost  organizat  în
colaborare  cu  Universitatea  Ecologică  din
Bucure ti, catedra UNESCO i ANUROM;ș ș

 Conferin a  cu  tema  „Mecanismeț
europene  de  protec ie  a  drepturilor  omului”ț
organizată împreună cu Universitatea Ecologică
– Facultatea de Drept i tiin e Administrative iș Ș ț ș

coala  Na ională  de  Studii  Politice  iȘ ț ș
Administrative  –  Facultatea  de  Administra ieț
Publică.  Normele  i  standardele  europene,ș
precum  i  jurispruden a  în  materie  a  Cur iiș ț ț
Europene  a  Drepturilor  Omului  reprezintă  un
obiect  permanent  de  preocupare  la  nivelul
tuturor atribu iilor  IRDO. O serie de dezbateriț
au  adus  în  aten ia  societă ii  civile  uneleț ț
probleme  privind  respectarea  Conven ieiț
europene i aplicarea în România a hotărârilorș
Cur ii Europene a Drepturilor Omului. Totodată,ț
IRDO a pus la dispozi ia tuturor celor interesa iț ț
o serie de documente i lucrări de specialitate,ș
acumulate  în  calitatea  sa  de  bibliotecă
depozitară a Consiliului Europei;

 Seminarul dedicat „Zilei Interna ionale aț
limbii  materne”  având  ca  temă  aleasă  pentru
anul  2014 de  către  UNESCO „Limbile  locale
pentru  cetă enie  globală:  focus  pe  tiin ă”,ț ș ț
organizată în colaborarea cu Catedra UNESCO
pentru  drepturile  omului,  democra ie,  pace  iț ș
toleran ă,  SNSPA  i  ANUROM  discu iileț ș ț
concentrându-se  asupra  rolului
multilingvismului, contribu iei pe care acesta oț
are  asupra  dialogului  intercultural,  coeziunii
sociale  i  prosperită ii,  rolul  important  înș ț
învă area pe tot parcursul vie ii;ț ț

 Cursul  de  formare  „Nediscriminarea  iș
egalitatea de anse” organizat în parteneriat  cuș

coala  Na ională  de  Studii  Politice  iȘ ț ș
Administrative  –  Facultatea  de  Administra ieț
Publică,  curs  care  a  urmărit  să  eviden ieze  înț
rândul tinerilor studen i i masteranzi eforturileț ș
Uniunii Europene de combatere a discriminării
i  de  promovare  a  principiului  egalită ii  deș ț
anse.  Cursul  a  fost  organizat  i  ca  urmare  aș ș

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 i asupra importan eiș ț
raportării cazurilor de discriminare; 

 Cursul de formare cu tema „Consacrarea
i garantarea dreptului fundamental al omului laș

un  mediu  sănătos”  răspunde  unei  necesită iț
absolute  în  perspectiva  dezvoltării  sociale.
Realitatea  a  demonstrat  că  lipsa  educa iei  areț
strânsă legătură cu via a sănătoasă i civilizată.ț ș
Starea  socială  precară  i  ignoran a  din  uneleș ț
familii  au dus  la  cre terea abandonului  colar.ș ș
Promovarea  dreptului  la  un  mediu  sănătos,
reprezintă  un  scop  nobil  i  totodată  oș
responsabilitate. Campaniile privind combaterea
consumului de alcool, tutun, droguri trebuie să
constituie o preocupare permanentă;

 Cursul de formare cu tema „Institu ii iț ș
instrumente  juridice  specifice  domeniului
migra iei i azilului” organizat în parteneriat cuț ș
SNSPA – Facultatea  de Administra ie  Publică,ț
UEB  –  Facultatea  de  Drept  i  tiin eș Ș ț
Administrative  i  Catedra  UNESCO  a  fostș
destinat  cunoa terii  i  în elegerii  de  cătreș ș ț
studen i  a  fenomenului  migra iei,  în  contextulț ț
globalizării acesta fiind de mare actualitate, iar
tinerii  trebuie  să  con tientizeze  caracterulș
umanitar,  nevoia  de  acceptare,  de  implicare
pentru  oamenii  care  migrează  din  motive
variate; 

 Conferin a  privind  „Sistemul  deț
protec ie  a  drepturilor  omului  instituit  deț
Conven ia Europeană – 20 de ani de la ratificareț
de  către  România  a  Conven iei  Europene  aț
Drepturilor  i  Libertă ilor  Fundamentale  aleș ț
Omului”  organizată  de  Comisia  Juridică,  de
disciplină  i  imunită i,  Subcomisia  pentruș ț
monitorizarea  executării  hotărârilor  CEDO
pronun ate  împotriva  României  din  Cameraț
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Deputa ilor. Totodată, IRDO a pus la dispozi iaț ț
tuturor celor interesa i o serie de documente iț ș
lucrări de specialitate, acumulate în calitatea sa
de bibliotecă depozitară  a Consiliului  Europei.
O serie de dezbateri au adus în aten ia societă iiț ț
civile  unele  probleme  privind  respectarea
Conven iei europene i aplicarea în România aț ș
hotărârilor  Cur ii  Europene  a  Drepturilorț
Omului.  De  asemenea,  importan aț
instrumentelor  i  mecanismelor  de  protec ie  aș ț
drepturilor  omului  a  reprezentat  un  obiect
important în derularea activită ilor de educa ie iț ț ș
formare de formatori3;

 Cursul de formare cu tema „Drepturi iș
facilită i  pentru  persoanele  cu  dizabilită i  înț ț
România” organizat în colaborare cu ANUROM
a urmărit promovarea drepturilor persoanelor cu
dizabilită i în rândul tinerilor. În cadrul cursuluiț
accentul  a  fost  pus  pe  condi iile  garantăriiț
implementării  efective  a  Conven iei  privindț
drepturile persoanelor cu dizabilită i, precum iț ș
prezentarea  Strategiei  europene  2010-2020
pentru persoane cu dizabilită i:  un angajamentț
reînnoit pentru o Europă fără bariere elaborată
de Comisia Europeană;

 Cursul de formare „Săptămâna ONU” în
data de 27 octombrie 2014 la coala GimnazialăȘ
„Constantin  Angelescu”  din  Constan a.ț
Cursurile de formare au urmărit să îi motiveze
pe tineri în cre terea con tientizării importan eiș ș ț
drepturilor  pe  care  le  au,  dar  i  faptul  că  peș
lângă drepturi ace tia au i obliga ii,  să devinăș ș ț
activi  într-o  societate  democratică  în  care
drepturile omului sunt respectate i protejate. Înș
cadrul discu iilor, elevii au fost încuraja i să î iț ț ș
exprime  ideile  i  au  primit  lucrări  editate  deș
IRDO.  Educa ia  pentru  drepturile  omuluiț
trebuie  să  constituie  componentă  integrată
oricărui  demers  educa ional,  această  ac iuneț ț
alăturându-se numeroaselor ac iuni prevăzute înț
Planul de ac iuni pe anul 2014 privind formareaț
i educa ia în domeniul drepturilor omului. S-aș ț

urmărit  ca  prin  această  ac iune,  tinerii  să  fieț
încuraja i să se implice activ, să î i ofere talentulț ș
i energia în sprijinul altora, pentru a contribuiș

astfel la dezvoltarea societă ii  din ara noastră.ț ț

3 Cursuri organizate pentru diferite categorii profesionale:
magistra i,  avoca i,  lucrători  din administra ie,  poli ie  iț ț ț ț ș
penitenciare,  speciali ti  din  domeniul  rela iilorș ț
interna ionale, profesori.ț

În  cadrul  acestui  eveniment  s-a  stabilit  ca
împreună cu coala Gimnazială „Dr. ConstantinȘ
Angelescu”  i  alte  unită i  de  învă ământ  dinș ț ț
Constan a să fie desfă urate i alte ac iuni careț ș ș ț
să vină în  sprijinul  dezvoltării  respectului  fa ăț
de valorile umane a tinerilor;

 Cursul  de  formare  „Drepturile  iș
obliga iile  copiilor  pe  în elesul  tuturor”,ț ț
organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului  în  colaborare  cu  coala  GimnazialăȘ
„Marcela  Pene ”.  La  activitate  au  participatș
elevi  din  Consiliul  elevilor  i  profesori  dinș
cadrul  unită ii  colare  i  reprezentan i  aiț ș ș ț
Inspectoratului  colar  i  Comisia  Na ională  aȘ ș ț
României pentru UNESCO. Cursul a urmărit să
promoveze respectul pentru drepturile omului în
rândurile elevilor, să asigure un nivel optim de
informa ii, adecvat vârstei elevilor cu privire laț
importan a drepturilor omului, asupra necesită iiț ț
respectării i protejării drepturilor i libertă ilorș ș ț
fundamentale.  S-a  urmărit  ca  evenimentul  să
constituie  o  „fereastră  de  oportunitate”  pentru
întărirea respectului pentru fiin a i demnitateaț ș
umană,  încurajarea  comportamentelor  pozitive,
dobândirea  de  cuno tin e  i  aptitudini  corecteș ț ș
care pot determina o atitudine corectă bazată pe
respectul fa ă de valorile umane i spirituale;ț ș

 Conferin a cu tema „Drepturile omului –ț
365  de  zile,  organizata  de  Institutul  Roman
pentru Drepturile Omului (IRDO) împreună cu
Comisia  pentru  drepturile  omului,  culte  si
problemele  minorită ilor  na ionale  din  Cameraț ț
Deputa ilor, pentru a marca Ziua Interna ionalăț ț
a Drepturilor Omului, la Palatul Parlamentului.
În fiecare an, la data de 10 decembrie, întreaga
comunitate  interna ională  aniversează  Ziuaț
Interna ională a Drepturilor Omului.ț  Importan aț
acestei  zile  constă  în  faptul  că  Adunarea
Generală  a  ONU  a  proclamat  faptul  că  toate
fiin ele  umane sunt  egale  în  drepturi  i  acesteț ș
drepturi trebuie protejate de către statul în care
aceste persoane î i duc traiul. România a semnatș
Conven ia  Interna ionala  privind  Drepturileț ț
Omului i se alătura acestei sărbători. În cadrulș
acestor manifestări a fost prezentat i punctul deș
vedere  al  Consiliului  Na ional  al  Asocia ieiț ț
Na ionale  a  Surzilor  din  România  (ANSR)ț
privind  instrumentul  interna ional  deț
monitorizare  a  implementării  prevederilor
Conven iei ONU privind drepturile persoanelorț
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cu dizabilită i,  la aceste lucrări a participând oț
delega ie a ANSR.ț

 Conferin a  Interna ională  Culturaț ț
Europeană  a  Drepturilor  Omului  –  Dreptul  la
fericire  organizată  în  parteneriat  cu
Universitatea  „Dimitrie  Cantemir”  din
Bucure ti,  Institutul  Interna ional  pentruș ț
Drepturile  Omului  i  Academia  Română  înș
zilele  de  11-13  decembrie  2014  a  vizat
următoarele  obiective:  fundamentarea  teoretică
i filozofică a dreptului la fericire, ca un dreptș

de natură constitu ională; cultura fericirii într-oț
lume inegalitară; egalitatea de anse; toleran ă iș ț ș
solidaritate socială; fericirea socială ca efect al
solidarită ii umane; stimularea interesului pentruț
implicarea în respectarea drepturilor omului i aș
libertă ilor  sale  fundamentale,  într-o  societateț
dedicată  respectării  demnită ii  i  personalită iiț ș ț
fiecărui  individ;  dezvoltarea  capacită ii  deț
cunoa tere  i  în elegere  a  rolului  dreptului  caș ș ț
factor  de  normare  a  comportamentului  social.
De  asemenea,  evenimentul  a  constituit  prilej
pentru  cercetarea  gradului  de  cunoa tere  aș
drepturilor  i  obliga iilor  în  rândul  tinerilor  –ș ț
elevi  i  studen i,  precum i  în  rândul  cadrelorș ț ș
didactice, cre terea gradului de con tientizare aș ș
tinerilor  i  persoanelor  adulte  cu  privire  laș
necesitatea  respectării  drepturilor  omului  i  aș
obliga iilor corelative;ț

 Cursul  de  formare  „Educa ie  pentruț
drepturile omului i ale copilului”,ș  organizat de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Colegiul Na ional „Spiru Haret”.ț
În fiecare an, la Colegiul Na ional Spiru Haret,ț
din  Bucure ti,  pe  data  de  12  decembrie,  seș
sărbătore te  Ziua  Absolventului,  prilej  de  aș
reuni elevii  de ieri i elevii  de astăzi ai colii,ș ș
pentru a face un interesant schimb de experien ăț
intergenera ional. În anul 2014, evenimentul s-aț
desfă urat  sub  numele  semnificativ:  învă areaș ț
prin  proiecte:  Socio-Activ-Spir  –  Educa ieț
pentru  Drepturile  Omului  i  ale  Copilului.ș
Proiectul  a  presupus  implicarea  elevilor  din
clasele a XI-a, a X-a i a IX-a – tiin e sociale,ș Ș ț
în activită i educative privind drepturile omului.ț
Obiectivul  a  constat  în  crearea  unui  cadru
educativ care să stimuleze cooperarea i a faceș
astfel posibil un schimb de opinii pe o temă de
larg  interes  în  societatea  contemporană:
respectarea  drepturilor  omului.  Activită ile  seț
doresc  a  fi  înscrise  în  bunele  practici
educa ionale.ț

 Conferin a  cu  tema  ț „Law  and
Administrative Justice from an Interdisciplinary
Perspective” organizată în parteneriat cu coalaȘ
Na ională de Studii Politice i Administrative iț ș ș
Universitatea Sakarya din Turcia.

III. ORGANIZAREA UNOR ACTIVITĂ I SPECIFICE DEDICATE DREPTURILORȚ
OMULUI

Activitatea  de  organizare  a  unor  seminarii,
simpozioane  sau  mese  rotunde,  împreună  cu
celelalte activită i  ale Institutului,  de cercetare,ț
educare  i  formare,  se  constituie  într-unș
ansamblu armonios de abordare a problematicii
drepturilor  omului,  subliniind  importan aț
promovării i protec iei acestora.ș ț

Rapoartele  i  studiile  prezentate  cu  ocaziaș
acestor  manifestări  au  fost  rodul  activită ii  deț
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  ac iuni  organizate  înț
parteneriat,  schimbul de experien ă,  opiniile  iț ș
concluziile desprinse au permis conturarea unor
noi teme de cercetare, a unor modalită i noi deț

abordare a aspectelor de formare i educare înș
spiritul respectului drepturilor omului.

Solicitarea Institutului de către organiza ii iț ș
organisme cu preocupări în domeniul drepturilor
omului,  din  ară  sau  din  străinătate,  de  aț
participa cu studii,  comunicări,  rapoarte etc. la
ac iuni organizate de acestea ț (a se vedea Anexa
B) ilustrează  aprecierea  de  care  se  bucură
Institutul  atât  pe  plan  na ional,  cât  iț ș
interna ional,  prestigiu câ tigat prin rigoarea iț ș ș
consecven a implicării Institutului în protec ia iț ț ș
promovarea  drepturilor  i  libertă ilorș ț
fundamentale ale omului.

Este  de remarcat  faptul  că în  mod constant
Institutul  a  atras  de  multe  ori  participarea  la
manifestările sale i a determinat implicarea înș
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organizarea  lor  a  numero i  factori  cu  atribu iiș ț
sau preocupări în domeniul drepturilor omului,
din  cadrul  Parlamentului,  al  Guvernului,  al
organismelor  guvernamentale  iș
neguvernamentale sau organiza ii interna ionaleț ț
i  regionale.  Prin  antrenarea  acestor  factori  –ș

prin  contribu ia  pe  care  au  avut-o  venind  cuț
lucrări, materiale proprii, prezentări, comunicări
sau  cu  expertize  sau  rapoarte  din  partea
institu iilor  sau  organiza iilor  pe  care  le-auț ț
reprezentat – s-a urmărit o mai bună comunicare
i  o  mai  strânsă  colaborare  pentru  găsirea  iș ș

aplicarea  unor  solu ii  mai  eficiente  pentruț
ameliorarea  situa iei  drepturilor  omului  înț
România.

Institutul Român pentru Drepturile Omului a
organizat  numeroase  întâlniri  i  dezbateriș
consacrate  afirmării,  promovării  i  protec ieiș ț
drepturilor omului (a se vedea anexa A) la care
au  participat  personalită i  din  ară  i  de  pesteț ț ș
hotare  care  au  preocupări  în  domeniul
drepturilor omului.

Egalitate de anseș
Anul 2014 a fost marcat de adoptarea la nivel

guvernamental  a  celei  de  a  doua  Strategii
na ionale pentru egalitatea de anse între femeiț ș
i bărba i pentru perioada 2014-2017 i Planulș ț ș

său  de  ac iune.  Documente  care  au  fostț
dezbătute de către IRDO în întâlnirile dedicate
acestui  domeniu,  precum Conferin a  cu  temaț
„Drepturile  femeii  i  egalitatea  de  gen”,ș
organizată  cu  ocazia  Zilei  interna ionale  aț
femeii  organizată  în colaborare  cu  Asocia iaț
pentru  Na iunile  Unite  din  România,  Catedraț
UNESCO pentru drepturile omului, democra ie,ț
pace  i  toleran ă,  Asocia ia  Română  pentruș ț ț
Drepturile  Femeii  i  Asocia ia  Clubul  de  laș ț
Cheia.

De  asemenea,  ultimul  raport  al  Agen ieiț
pentru  Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii
Europene privind „Violen a împotriva femeilorț
în  Uniunea  Europeană”,  a  reprezentat  cadrul
pentru  organizarea  unor  dezbateri  importante
privind  modul  în  care  sunt  promovate  iș
respectate  drepturile  femeii  în  România.
Dezbateri  organizate  în  colaborare  cu  coalaȘ
Na ională  de  Studii  Politice  i  Administrative,ț ș
Asocia ia  Română  pentru  Drepturile  Femeii,ț
Asocia ia  pentru  Promovarea  Drepturilorț
Familiei „Family Forum” i Liga Independentăș
Română  pentru  Drepturile  Copilului  iș

Tânărului.
Amintim,  totodată,  i  de  organizareaș

Conferin ei  cu  tema  „Violen a  domestică  iț ț ș
instrumentele  na ionale  i  interna ionale  deț ș ț
prevenire i combatere a acesteia” ș în colaborare
cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
democra ie, pace i toleran ă i Asocia ia Clubulț ș ț ș ț
de la Cheia.

Nediscriminare
Art.  14  din  Conven ia  europeană  pentruț

apărarea  drepturilor  omului  i  a  libertă ilorș ț
fundamentale  privind  interzicerea  discriminării
subliniază  faptul  că  exercitarea  drepturilor  iș
libertă ilor recunoscute de Conven ie trebuie săț ț
fie asigurată fără nici o deosebire bazată pe sex,
rasă,  culoare,  limbă,  religie,  apartenen ă  la  oț
minoritate na ională sau orice altă situa ie. i înț ț Ș
anul 2014, la 20 de ani de la aderarea României
la  Conven ie,  lupta  împotriva  discriminării,ț
respectarea  i  promovarea  principiuluiș
nediscriminării  au  rămas  teme  de  actualitate,
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului
colaborând  cu  partenerii  săi,  Comisia  pentru
Drepturile  Omului,  Culte  i  Problemeleș
Minorită ilor  Na ionale  a  Camerei  Deputa ilor,ț ț ț
Comisia pentru Drepturile Omului i Minorită iș ț
a Senatului,  Comisia pentru Politică Externă a
Camerei Deputa ilor, Institutul pentru Studiereaț
Problemelor  Minorită ilor  Na ionale,  Consiliulț ț
Na ional  pentru  Combaterea  Discriminării,  înț
abordarea acestor subiecte.

Cu  prilejul  săptămânii  ac iunii  europeneț
împotriva  rasismului  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  a  organizat  o  serie  de
manifestări (seminarii, dezbateri, mese rotunde)
i  a  desfă urat  o  amplă  campanie  deș ș

con tientizare  în rândul  tineretului  din coli  iș ș ș
universită i, precum i în institu iile publice dinț ș ț
Bucure ti  i  din  ară.  Dezbaterile  au  avut  înș ș ț
vedere  importan a  respectării  diversită ii,ț ț
subliniindu-se în mod special rolul crescând al
re elelor  de  socializare  care  vin  în  sprijinulț
migran ilor  i  al  refugia ilor  combătândț ș ț
na ionalismul, rasismul i neofascismul. ț ș

De  asemenea,  amintim  de  Conferin aț
Interna ională a Nediscriminării i Egalită ii deț ș ț

anse – NEDES 2014, organizată în parteneriat,Ș
de  Universitatea  Cre tină  „Dimitrie  Cantemir”ș
Bucure ti,  Consiliul  Na ional  pentruș ț
Combaterea  Discriminării  i  Comisia  pentruș
Drepturile  Omului,  Culte  i  Problemeleș
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Minorită ilor Na ionale a Camerei Deputa ilor iț ț ț ș
cu  concursul  Institutului  Român  pentru
Drepturile  Omului.  Evenimentul  a  oferit
speciali tilor  din  domeniul  drepturilor  omuluiș
prilejul unor analize i discu ii privind modul înș ț
care principiul nediscriminării i cel al egalită iiș ț
de  anse  sunt  respectate  în  societateaș
românească  i  interna ională.  ș ț Dezbaterile  au
avut  în  vedere  teme  precum  discriminarea
multiplă  i  combaterea  sa,  hăr uirea  –teorie  iș ț ș
jurispruden ă, violen a domestică i consecin eleț ț ș ț
ei  asupra  dezvoltării  psihice  a  copiilor,  rolul
femeilor  în  procesul  de  emancipare,  al  luptei
împotriva  discriminării  i  al  promovăriiș
principiului  egalită ii  de  anse,  aplicareaț ș
principiului  egalită ii  de  anse  în  evaluareaț ș
performan elor  profesionale  individuale  înț
administra ia publică locală .a.ț ș

Totodată,  în  2014 a  fost  lansat  i  cel  de-alș
patrulea raport al Comisiei Europene împotriva
Rasismului  i  Intoleran ei  privind  România,ș ț
document  ce  a  fost  analizat  în  cadrul  unor
dezbateri organizate de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia iaț
pentru Na iunile  Unite din România,  Asocia iaț ț
Română pentru Libertate Personală i Demnitateș
Umană,  Asocia ia  Română  pentru  Drepturileț
Femeii i Asocia ia Clubul de la Cheia.ș ț

Drepturile copilului 
Un punct important în agenda Institutului îl

reprezintă  protec ia  i  promovarea  drepturilorț ș
copilului,  inând  seama  de  prevederileț
Conven iei interna ionale cu privire la drepturileț ț
copilului,  dar  i  de  instrumentele  regionaleș
privind  adop ia  copiilor,  lupta  împotrivaț
traficului de fiin e umane .a. În acest sens auț ș
fost organizate o serie de evenimente, dezbateri
i  discu ii  atât  cu  reprezentan ii  institu iilorș ț ț ț

publice  cu  atribu ii  în  domeniu  cât  i  cuț ș
reprezentan i  ai  mediului  academic  i  aiț ș
organiza iilor  nonguvernamentale,  întâlniri  ceț
au  privit  aspecte  legate  de  îmbunătă ireaț
legisla iei  din  domeniu,  dreptul  la  educa ie,ț ț
nediscriminarea anumitor categorii de copii. 

IRDO,  în  colaborare  cu  Subcomisia  pentru
egalitate  de  tratament  i  nediscriminare  iș ș
Subcomisia  pentru  monitorizarea  respectării
drepturilor  persoanelor  private  de  libertate,  a
organizat  o  dezbatere  privind  justi ia  juvenilă,ț
con tientizarea  problemelor  acesteia  în  spa iulș ț
public  i  promovarea  reformei  legislative  iș ș

programelor de prevenire a delincven ei juvenileț
în  România.  Totodată,  drepturile  copilului  au
constituit  i  una  din  temele  principale  dinș
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  iș
problemele  minorită ilor  na ionale  a  Camereiț ț
Deputa ilor,  a  prezentat  o  serie  de  puncte  deț
vedere cu privire la proiectele legislative aflate
în  dezbatere  în  cadrul  Comisiei  cu  impact
asupra  promovării  i  protec iei  drepturilorș ț
copilului.  În  acest  sens  amintim  Propunerea
legislativă  privind  carnetul  de  sănătate  al
copilului  i  înfiin area  dosarului  medicalș ț
electronic  al  copilului4,  Propunerea  legislativă
privind medicina colarăș 5.

Accesul la justi ieț
Pe parcursul anului 2014 IRDO a organizat o

serie de conferin e, seminarii i dezbateri ce auț ș
privit  accesul  la  justi ie  ca  drept  fundamental.ț
Dintre acestea amintim:

Conferin a interna ională „Eficien a normelorț ț ț
juridice  –  Provocările  noului  deceniu”,
eveniment aflat la a treia edi ie i organizat deț ș
IRDO  i  Facultatea  de  Drept  a  Universită iiș ț
„Dimitrie  Cantemir”  din  Cluj-Napoca  în
cooperare  cu  Departamentul  de  Cercetări
Sociale  i  Umanistice  al  Institutului  de Istorieș
„George Bari iu” din Cluj-Napoca, Departamentț
al  Academiei  Române,  Asocia ia  Română  deț

tiin e  Penale  i  al i  parteneri.  StudiileȘ ț ș ț
prezentate au tratat teme precum educa ia pentruț
drepturile omului în învă ământul superior, rolulț
societă ii  civile  în  consolidarea  democra iei,ț ț
aspecte  de  drept  interna ional  cu  privindț
drepturile  omului,  drepturile  omului  i  bunaș
guvernare  a  justi iei,  expertiza  juridică  dinț
perspectiva  noului  cod  de  procedură  penală,
protec ia  minorilor  potrivit  legisla iei  române,ț ț
statutul  juridic  al  zilei  de  lucru,  rolul
procurorului  în  codul  de  procedură  penală,
drepturile persoanelor cu dizabilită i în Uniuneaț
Europeană  .a.  De  asemenea,  în  cadrulș
conferin ei au fost organizate i două ateliere ceț ș
au  tratat  teme  ca:  tehnici  speciale  de
supraveghere  i  cercetare  i  direc ii  actuale  înș ș ț

4 PL-x 245/2014 – Lege privind carnetul de sănătate al 
copilului.
5 PL-x 254/2014.
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educa ia juridică.ț
Conferin a  anuală  cu  participareț

interna ională  „Justi ia  i  dreptul  administrativț ț ș
din perspectiva interdisciplinară”, organizată în
parteneriat  cu  coala  Na ională  de  StudiiȘ ț
Politice  i  Administrative  i  Universitateaș ș
Sakarya  din  Turcia,  eveniment  cu  caracter
tiin ific  prin  care  s-a  urmărit  să  se  asigureș ț

dezvoltarea  unor  noi  direc ii  de  cercetareț
tiin ifică  în  specializarea  drept  i  tiin eș ț ș ș ț

administrative  i  diseminarea  rezultateleș
cercetărilor  efectuate,  în  vederea  cre teriiș
calită ii  actului  de  guvernare.  Cercetărileț
prezentate  i  dezbaterile  ce  au  urmat  au  vizatș
aspecte  privind  hotărârile  judecătore tiș
administrative,  influen a  drepturilor  omuluiț
asupra  dreptului,  migra ia  i  dreptul,ț ș
globalizarea  i  dezvoltarea  durabilă,  noileș
frontiere în justi ia  penală,  precum i viitoareaț ș
configura ie administrativă i dreptul.ț ș

Totodată,  reprezentan ii  IRDO au participatț
la  lucrările  Conferin ei  interna ionale  „Dreptulț ț
na ional  între  armonizare  iț ș
euro-compatibilitate”,  organizată  de
Departamentul de Drept i Administra ie publicăș ț
din  cadrul  Facultă ii  de  tiin e  Economice,ț Ș ț
Juridice i Administrative, Universitatea „Petruș
Maior” din Tg. Mure  i în parteneriat cu IRDO,ș ș
eveniment  în  cadrul  căruia  au  fost  analizate
aspecte privind evolu ia i tendin ele dreptului iț ș ț ș
ale  administra iei  publice  la  nivel  na ional,ț ț
european  i  chiar  interna ional  cu  accent  peș ț
raporturile  dintre  institu iile  europene  i  celeț ș
na ionale în eforturile de armonizare i adaptareț ș
la  schimbările  din  domeniu,  precum  i  peș
necesitatea unei reforme a sistemului de drept iș
a celui administrativ. 

În  calitate  de  membru  observator  al
Institutului de Drept European (ELI), Institutul a
participat  prin  reprezentan ii  săi  la  Conferin aț ț
anuală  a  ELI  organizată  în  parteneriat  cu
Facultatea de Drept a Universită ii dinț  Zagreb,
contribuind  la  dezbaterea  unor  teme  precum:
aplicarea corectă a drepturilor omului în Europa,
rela ia  dintre  instan ele  na ionale  i  instan eleț ț ț ș ț
suprana ionale,  rolul  instan elor  suprana ionaleț ț ț
în  ordinea  juridică  europeană. Totodată,  în
cadrul conferin ei au fost prezentate o serie deț
proiecte  privind  principii transna ionaleț  la
normele  europene de procedură  civilă  sau
prevenirea  i  solu ionarea  conflictelor  deș ț
competen ă în dreptul penal.ț

De asemenea, Institutul a fost invitat să prezinte
o serie de puncte de vedere în domeniul justi ieiț
dintre care amintim Punct de vedere cu privire la
Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului nr.
15 la Conven ia Europeană a Drepturilor Omuluiț 6,
realizat  la  solicitarea  Comisiei  pentru  drepturile
omului, culte i problemele minorită ilor na ionaleș ț ț
din Camera Deputa ilor.ț

IRDO, ca membru în Grupul de lucru juridic
din  cadrul  Re elei  Europene  de  Institu iiț ț
Na ionale pentru Drepturile Omului, a participatț
activ atât în cadrul temelor de discu ie privindț
reforma Cur ii Europene a Drepturilor Omului,ț
promovarea  Conven iei  europene  a  drepturilorț
omului  i  a  Cartei  drepturilor  fundamentale  aș
Uniunii  Europene,  cât  i  la  elaborarea  iș ș
prezentarea propunerilor  grupului  cu privire  la
interven iile  ca  păr i  ter e  în  cadrul  cazurilorț ț ț
aflate pe rolul Cur ii de la Strasbourg.ț

Proiectul  „CLARITY”, realizat  de  Agen iaț
pentru  Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii
Europene în parteneriat cu 12 institu ii na ionaleț ț
de  drepturile  omului  din  state  membre  ale
Uniunii Europene7, dintre care i România prinș
IRDO,  urmăre te  să  ofere  o  mai  bunăș
cunoa tere  asupra  organismelor  non-judiciareș
(institu ii  na ionale  privind  drepturile  omului,ț ț
organisme privind egalitatea i  institu ii  de tipș ț
ombudsman) care să ajute persoanele vătămate
atunci când drepturile acestora sunt încălcate.

Totodată, proiectul î i propune să creeze unș
instrument  online pentru identificarea u oară aș
celor  mai  potrivite  organisme non-judiciare  cu
atribu ii în domeniul drepturilor omului pentru oț
anumită  categorie  de  drepturi  fundamentale.
Instrumentul online va acoperi diferite domenii
privind  drepturile  omului,  inclusiv  cel  privind
discriminarea.

Prin crearea acestui instrument se dore te iș ș
oferirea de informa ii asupra modului în care iț ș
unde trebuie depusă o peti ie  sau de unde potț
primi asisten ă persoanele vătămate.ț

Familie 
2014  a  marcat  cea  de  a  20-a  aniversare  a

6 Pl-x  265/2014;  Protocolul  nr  15  la  Conven ie  a  fostț
semnat de România la 24 iunie 2013.
7 La  proiect  participă  institu ii  cu  atribu ii  în  domeniulț ț
promovării  i  protec iei  drepturilor fundamentale din 12ș ț
Statele  participante  la  proiect  sunt:  Austria,  Cipru,
Finlanda,  Fran a,  Ungaria,  Italia,  Polonia,  Portugalia,ț
Slovacia, Irlanda, Spania i România.ș
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Anului  Interna ional  al  Familiei,  prilej  cu careț
atât la nivelul ONU, prin Departamentul pentru
Afaceri  Economice  i  Sociale  al  Organiza ieiș ț
Na iunilor  Unite,  cât  i  la  nivelul  Uniuniiț ș
Europene  i  al  Organiza iei  pentru  Cooperareș ț
Economică  i  Dezvoltare  (OECD)  au  fostș
stabilite  principalele  direc ii  ale  strategieiț
politicii de familie. În acest context IRDO i-aș
propus promovarea i consolidarea politicilor deș
sprijinire  a  familiei,  precum  i  intensificareaș
activită ilor  în  domeniul  cercetării  pentru  a- iț ș
aduce  contribu ia  i  sprijinul  în  vedereaț ș
elaborării de către guvern a unor politici publice
privind  familia,  esen iale  în  combaterea  iț ș
prevenirea  sărăciei  i  a  excluziunii  sociale  i,ș ș
totodată,  fundamentale  pentru  a  preveni
marginalizarea familiilor. 

Din  activită ile  realizate  pentru  promovareaț
Anului  European  pentru  reconcilierea  vie iiț
profesionale  cu  via a  de  familie  i  a  Zileiț ș
Interna ionale a familieiț 8 amintim dezbaterea cu
tema  „Oportunită i  i  obstacole  în  atingereaț ș
obiectivelor reconcilierii vie ii de familie cu ceaț
profesională”  organizată  în  colaborare  cu
Asocia ia  Na iunilor  Unite  din  România,ț ț
Asocia ia  pentru  Promovarea  Drepturilorț
Familiei, Family Forum, Asocia ia Clubul de laț
Cheia,  Asocia ia  Română  pentru  Drepturileț
Femeii  i  Asocia ia  Română  pentru  Libertateș ț
Personală i Demnitate Umană, care a subliniatș
importan a familiei în societate i în dezvoltareaț ș
acesteia.  Totodată,  evenimentul  a  constituit  o
oportunitate  pentru  a  discuta  modul  în  care
familia  –  nucleul  de  bază  al  societă ii  –  esteț
afectată  de  schimbările  sociale  i  economice,ș
cum  să  consolidăm  aceste  nuclee  extrem  de
importante  pentru  progresul  întregii  societă iț
române ti.  În  cadrul  conferin ei  s-a  avut  înș ț
vedere  discutarea  programelor  i  politicilorș
na ionale  dar  i  europene  asupra  reconcilieriiț ș
vie ii  familiale  cu  cea  profesională  precum  iț ș
promovarea celor mai bune practici în domeniu.

Combaterea traficului de fiin e umaneț
Institutul  Român pentru  Drepturile  Omului,

pornind  de  la  prevederile  interna ionale  iț ș

8 Ziua  de  15  mai  a  fost  declarată  de  către  Adunarea
Generală  a  Organiza iei  Na iunilor  Unite  ca  fiind  ț ț Ziua
Interna ională  a  Familieiț ,  printr-o  Rezolu ie  dată  înț
septembrie  1993.  La  propunerea  Institutului  Român
pentru  Drepturile  Omului  i  sus inută  de  Patriarhiaș ț
României, ziua de  15 mai a devenit oficial Ziua familiei
române.

regional  europene,  precum  Conven ia  pentruț
reprimarea  traficului  cu  fiin e  umane  i  aț ș
exploatării  prostitu iei  semenilor,  Conven iaț ț
Na iunilor  Unite  împotriva  criminalită iiț ț
transna ionale  organizate,  i  Protocolul  privindț ș
prevenirea,  reprimarea  i  pedepsirea  traficuluiș
de persoane,  în  special  al  femeilor  i  copiilor,ș
precum  i  Conven ia  europeană  privind  luptaș ț
împotriva  traficului  de  fiin e  umane,  Strategiaț
Uniunii  Europene  privind  eradicarea  traficului
de  persoane (2012-2016),  a  continuat  seria  de
cercetări  i  dezbateri  cu  reprezentan i  aiș ț
institu iilor  guvernamentale  de  specialitate,  aiț
legislativului, dar i ai societă ii civile. ș ț

În  acest  sens  amintim  întâlnirea  cu  tema
„Traficul  de  persoane  i  prostitu ia  for ată  înș ț ț
Europa” organizată de Comisia pentru drepturile
omului,  culte  i  problemele  minorită ilorș ț
na ionale a Camerei Deputa ilor cu participareaț ț
delega iei  Comisiei pentru drepturile omului iț ș
ajutoare umanitare din Bundestag, a membrilor
Comisiei pentru drepturile omului i minorită i aș ț
Senatului  i  a  reprezentan ilor  Institutuluiș ț
Român pentru Drepturile Omului. Discu iile auț
avut în vedere evolu ia legisla iei  din domeniuț ț
în  România  i  impactul  asupra  comunită iiș ț
roma.  Cu  acest  prilej  Institutul  a  prezentat
cadrul  legislativ  interna ional  i  na ional,ț ș ț
subliniind  progresele  realizate  în  ceea  ce
prive te  prevenirea  i  combaterea  traficului  deș ș
persoane,  subliniind,  totodată,  importan aț
îmbunătă irii  calită ii  protec iei  i  asisten eiț ț ț ș ț
acordate  victimelor,  precum  i  atragereaș
societă ii  civile  în  activitatea  de  prevenire  iț ș
combatere a fenomenului.

Men ionăm,  de  asemenea,  simpozionul  cuț
tema  „Legisla ia  na ională,  regională  iț ț ș
universală  privind  prevenirea  i  combatereaș
traficului  de  persoane”  organizat  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  dinț ț
România cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la
aderarea  României  la  Conven ia  pentruț
reprimarea  traficului  cu  fiin e  umane  i  aț ș
exploatării prostitu iei semenilor.ț

Migra ieț
Pe parcursul  anului  2014,  Institutul  Român

pentru Drepturile Omului a fost solicitat de către
Comisia  pentru  drepturile  omului,  culte  iș
problemele  minorită ilor  na ionale  a  Camereiț ț
Deputa ilor  să  prezinte  o  serie  de  puncte  deț
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vedere cu privire la proiectele legislative aflate
în  discu ie  în  cadrul  Comisiei,  proiecte  ce  auț
vizat  aspecte  privind  azilul,  migra ia  iț ș
cetă enia.  Astfel,  amintim  ț Proiectul  de  Lege
privind  aprobarea  Ordonan ei  Guvernului  nr.ț
1/2014 pentru modificarea i completarea Legiiș
nr.  122/2006  privind  azilul  în  România  i  aș
Ordonan ei  Guvernului  nr.  44/2006  privindț
integrarea socială a străinilor care au dobândit o
formă  de  protec ie  sau  un  drept  de  edere  înț ș
România9. Luând în considerare caracteristicile
i  tendin ele  fenomenului  migra ionist  iș ț ț ș

caracterul  profund  umanitar  al  ac iunilor  careț
trebuie  întreprinse  pentru  a  asigura  protec iaț
persoanelor care solicită protec ie interna ională,ț ț
IRDO  a  apreciat  ca  fiind  absolut  necesară  iș
binevenită modificarea i completarea Legii nr.ș
122/2006  privind  azilul  în  România  prin
Ordonan a  nr.1/2014  ca  o  urmare  logică  aț
conformării  legisla iei  interne  obliga iilorț ț
asumate prin aderarea la reglementările Uniunii
Europene.

Cu  privire  la  Proiectul  de  Lege  privind
modificarea  art.  11  din  Legea  cetă eniei  nr.ț
21/1991,  republicată10,  introducerea  unei
prevederi  în  cuprinsul  legisla iei  române,  înț
virtutea  căreia  etnicii  români  ar  beneficia  de
tratament  preferen ial  pentru  ob inereaț ț
cetă eniei române ar echivala cu reglementareaț
unei  proceduri  discriminatorii  de  dobândire  a
cetă eniei române, în func ie de originea etnică,ț ț
ceea  ce  contravine  art.  5  din  Conven ieț
Europeană  asupra  Cetă eniei.  O  astfel  deț
reglementare ar putea viza mai degrabă Legea
299/2007 privind sprijinul acordat românilor de
pretutindeni,  Legea  nr.  21/1991  reglementând
legătura  juridică  dintre  România  i  persoanaș
care solicită cetă enia română.ț

Totodată,  cercetările  realizate  în  cadrul
Institutului  au  stat  la  baza  Raportului  na ionalț
privind  Migra ia  i  Dreptulț ș  prezentat  de
reprezentan ii  IRDO  în  cadrul  celui  de  alț
XIX-lea Congres al Academiei Interna ionale deț
Drept Comparat de la Viena din 2014.

 
Dreptul la sănătate
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului

(IRDO),  în  parteneriat  cu  Asocia ia  pentruț
Na iunile  Unite  din  România  (ANUROM)  iț ș
Centrul  Infoeuropa  din  cadrul  Ministerului

9 PLx 132/2014.
10 PLx 251/2012.

Afacerilor  Externe  i  cu  participareaș
reprezentan ilor  Comisiei  pentru  drepturileț
omului,  culte  i  probleme  ale  minorită ilorș ț
na ionale  i  ai  Comisiei  pentru  mediu  iț ș ș
echilibru  ecologic  din  Camera  Deputa ilor,  aț
organizat dezbaterea cu tema „Ziua Mondială a
Sănătă ii  –  Dreptul  la  sănătate”.  În  cadrulț
evenimentului  au  fost  prezentate  o  serie  de
expuneri  pe  teme  de  actualitate  în  domeniu:
ecologizarea  i  lupta  împotriva  poluării  –ș
deziderate  ale  mondializării  sănătă ii,  educa iaț ț
pentru sănătate, garantarea dreptului la sănătate
al  copilului  în  România,  dreptul  la  sănătate  al
migran ilor  .a.  Totodată,  în  cadrul  discu iilorț ș ț
s-a subliniat importan a reducerii inegalită ii dinț ț
domeniul  sănătă ii,  a  cre terii  eficacită ii  iț ș ț ș
calită ii  actului  medical,  precum i  necesitateaț ș
existen ei  unui  echilibru  între  finan area  iț ț ș
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 rela ia dintre om iț ș
via ă,  dintre  accesul  la  apă  i  sănătatea  vie iiț ș ț
unui om, a unei familii, a unei comunită i sau aț
unei  societă i,  elemente  vitale  pentruț
dezvoltarea  unei  na iuni.  S-a  eviden iatț ț
necesitatea  protejării  cantitative  i  calitative  aș
apelor,  precum  i  rolul,  îndatoririle  iș ș
responsabilită ile  celor  cu  atribu ii  înț ț
între inerea,  valorificarea  i  protejarea  surselorț ș
de apă. Evenimentul a fost realizat în colaborare
cu Asocia ia Română pentru Drepturile Omuluiț
la un Mediu Sănătos, Asocia ia pentru Na iunileț ț
Unite  din  România  (ANUROM)  i  Asocia iaș ț
Clubul de la Cheia.

Persoanele cu dizabilită iț
Institutul  Român pentru  Drepturile  Omului,

în  calitate  de  mecanism  independent  de
promovare,  protec ie  i  monitorizare  aț ș
implementării  Conven iei  privind  drepturileț
persoanelor cu dizabilită i, potrivit art. 33.2 dinț
(CDPD)11,  urmăre te  men inerea  unui  dialogș ț
permanent atât cu institu iile guvernamentale cuț
atribu ii în domeniu cât i cu societatea civilă, înț ș
special  organiza iile  care  reprezintă  persoaneleț
cu  dizabilită i  din  România,  pentru  a  analizaț
obiectiv  modul  în  care  prevederile  Conven ieiț
sunt reflectate în legisla ia na ională,  modul înț ț

11 Ratificată  prin  Legea  nr.  221/2010  de  ratificare  a
Conven iei pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilită i. ț ț
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care drepturile acestor persoane sunt respectate,
precum i gradul de con tientizare i în elegereș ș ș ț
a dizabilită ii. ț

Vizita  de  lucru  în  România  a  Comisarului
privind  Drepturile  Omului  al  Consiliului
Europei  a  reprezentat  un  moment  important,
promovarea i protec ia drepturilor persoanelorș ț
cu dizabilită i fiind una din principalele teme deț
discu ie  avute  între  reprezentan ii  IRDO  iț ț ș
Comisar.  Cu  acest  prilej  au  fost  dezbătute
aspecte privind dreptul de a trăi independent iș
de fi inclus în comunitate,  situa ia persoanelorț
cu dizabilită i care trăiesc în institu ii, dreptul laț ț
recunoa terea  capacită ii  juridice,  dreptul  laș ț
educa ia  incluzivă,  precum  i  cadrul  legal  iț ș ș
institu ional  de  protec ie  a  drepturilorț ț
persoanelor cu dizabilită iț 12. Discu iile au avut laț
bază  cel  mai  recent  raport  IRDO  privind
Evolu ia  protec iei  i  promovării  drepturilorț ț ș
persoanelor  cu  dizabilită i  în  România,ț
Comisarul apreciind interesul acordat de Institut
acestor teme, precum i efortul institu ional. Cuș ț
această  ocazie  reprezentantul  Consiliului
Europei  a  subliniat  importan a  asigurăriiț
resurselor  umane i  financiare adecvate pentruș
ca Institutul să- i îndeplinească mandatulș 13.

Importan a aț doptării  unei  strategii  na ionaleț
în  domeniul  dizabilită ii,  la  elaborarea  căreiaț
trebuie  implicată  societatea  civilă,  în  special
persoanele cu dizabilită i i organiza iile care leț ș ț
reprezintă  i  care  trebuie  să  ină  cont  deș ț
prevederile  CDPD  a  fost  subliniată  în  cadrul
dezbaterii cu tema  Drepturi i via ă de calitateș ț
pentru persoanele cu Sindrom Down organizată
de  IRDO.  În  acest  context  s-a  eviden iatț
necesitatea (re)definirii scopului  politicilor
sociale  din  domeniu,  în  acord  cu  prevederile
Conven iei, modificarea/completarea art. 50 dinț
Constitu ia  României  i  a  art.  1 din Legea  nr.ț ș
448/2006  privind  protec ia  i  promovareaț ș
drepturilor persoanelor cu dizabilită i.ț

În  cadrul  proiectului  „Con tientizareaș
autismului”, IRDO a organizat în colaborare cu
Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,
democra ie, pace i toleran ă i Asocia ia pentruț ș ț ș ț
Na iunile  Unite  din  România  (ANUROM)  oț
dezbatere  privind  drepturile  persoanelor  cu
autism  din  România,  eveniment  desfă urat  cuș

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.

ocazia  Zilei  interna ionale  de  con tientizare  aț ș
autismului  i  la  care  la  care  au  participatș
reprezentan i ai societă ii civile, ai Ministeruluiț ț
Muncii,  Familiei,  Protec iei  Sociale  iț ș
Persoanelor  Vârstnice,  cadre didactice
universitare,  cercetători,  doctoranzi  iș
masteranzi.  În acest context au fost discutate iș
analizate  aspecte  privind  recunoa tereaș
capacită ii juridice a persoanelor cu dizabilită iț ț
i  ceea  ce  presupune,  pe  de  o  parte,ș

reglementarea,  în  cadrul  politicilor  sociale  din
domeniu a serviciilor juridice adaptate pentru a
asigura egalizarea  anselor  în  ceea  ce prive teș ș
asisten a  juridică  i,  pe  de  altă  parte,ț ș
modificarea legisla iei  civile,  astfel  încât  să seț
poată asigura recunoa terea capacită ii juridice aș ț
persoanelor  cu  dizabilită i,  dreptul  egal  alț
persoanelor  cu  dizabilită i  de  a  de ine  sauț ț
mo teni  proprietă i,  de  a- i  gestiona  propriileș ț ș
venituri i de a avea acces egal la împrumuturiș
bancare, ipoteci i alte forme de credit financiar.ș
Totodată, a fost subliniată importan a respectăriiț
dreptului  persoanelor  cu  dizabilită i  de  a- iț ș
întemeia  o  familie  –  Codul  civil  actual
interzicând  căsătoria  alienatului  mintal  iș
debilului mintal, indiferent dacă ace tia sunt sauș
nu pu i sub interdic ie, neavând posibilitatea deș ț
a  se  căsători  nici  măcar  în  momentele  de
luciditate pasageră. În ceea ce prive te dreptul laș
educa ie, discu iile au eviden iat în primul rândț ț ț
nevoia  definirii  în  legisla ia  specifică  aț
conceptului  de  „educa ie  incluzivă”  iț ș
renun area  la  sintagma  „învă ământul  specialț ț
integrat”.

Institutul Român pentru Drepturile Omului a
organizat,  cu  prilejul  Zilei  interna ionale  aț
persoanelor cu tulburări în spectrul autist (TSA),
o  dezbatere  privind  protec ia  i  promovareaț ș
drepturilor  acestor  persoane  în  România,
eveniment realizat în colaborare cu Subcomisia
pentru egalitate de tratament i nediscriminare iș ș
Subcomisia  pentru  monitorizarea  respectării
drepturilor  persoanelor  private  de  libertate.
Dezbaterea  a  avut  în  vedere  elaborarea  unei
strategii  na ionale  care să  corespundă nevoilorț
persoanelor  diagnosticate  cu  tulburări  din
spectrul  autist  i  instituirea  unui  cadru  legalș
complex  de  sprijinirea  a  acestui  domeniu.  În
urma discu iilor s-a eviden iat necesitatea creăriiț ț
unor  reglementări  în  domeniu  privind
dezvoltarea  serviciilor  de  diagnosticare  a
persoanelor  cu  TSA,  asigurarea  accesului  la

DREPTURILE OMULUI 73



educa ie adaptată nevoilor copiilor i tinerilor cuț ș
TSA, asigurarea accesului la servicii de formare
profesională  i  acces  pe pia a  muncii  adaptateș ț
adul ilor cu TSA, precum i cre terea graduluiț ș ș
de integrare socială a acestor persoane.

De  asemenea,  Ziua  interna ională  aț
persoanelor  cu  dizabilită i,  marcată  de  Institutț
printr-o  masă  rotundă  la  care  au  participat
reprezentan i ai societă ii civile,  ț ț cadre didactice
universitare,  cercetători  i  practicieni,  aș
constituit un moment important în care au fost
dezbătute, discutate i analizate aspecte privindș
valorificarea  puterii  tehnologiei  de  a  promova
incluziunea  i  accesibilitatea  în  realizareaș
participării  depline i în condi ii  de egalitate aș ț
persoanelor cu dizabilită i în societate.ț

În  anul  2014  Institutul,  prin  cercetările,
evenimentele  i  dezbaterile  organizate  sau  laș
care  a  participat,  a  subliniat  importan aț
dezvoltării  cadrului  legislativ  din  domeniul
dizabilită ii,  pentru  a  permite  persoanelor  cuț
dizabilită i să ob ină i să- i men ină maximumț ț ș ș ț
de  autonomie,  să- i  dezvolte  pe  deplinș
poten ialul fizic, mintal, social i profesional iț ș ș
să realizeze o deplină integrare i participare înș
toate  aspectele  vie iiț 14.  Totodată  a  fost
eviden iată  necesitatea  organizării,  consolidăriiț
i  extinderii  serviciilor  i  programelor  deș ș

abilitare  i  reabilitare  complexe,  în  special  înș
domeniul  sănătă ii,  încadrării  în  muncă,ț
educa iei i serviciilor sociale, astfel încât acesteț ș
servicii  i  programe să  înceapă,  într-un  stadiuș
cât  mai  timpuriu  posibil,  să  se  bazeze  pe
evaluarea  multidisciplinară  a  nevoilor  iș
abilită ilor individuale i să sprijine participareaț ș
i integrarea în comunitate i în toate aspecteleș ș

societă ii,  pe baza liberului consim ământ i săț ț ș
fie disponibile cât mai aproape de comunitatea
în care trăiesc, inclusiv în mediul rural15.

IRDO  este  membru  al  Grupului  pentru
implementarea  Conven iei  din  cadrul  Re eleiț ț
Europene  a  Institu iilor  Na ionale  pentruț ț
Drepturile  Omului  din  sistemul  ONU  i  este,ș
totodată,  singura  institu ie  din  ara  noastrăț ț
desemnată  să  participe  la  Forumurile  de  lucru
organizate  anual  de  Comisia  Europeană  cu
privire la implementarea art.  33 din Conven iaț
ONU.

14Rights of persons with disabilities in Romania. Recent
developments, IRDO, Bucure ti, 2014, p. 78.ș
15 Ibidem.

Drepturile persoanelor vârstnice
În  activită ile  întreprinse  de  IRDO  au  fostț

abordate  i  analizate  teme  precum  drepturileș
sociale,  promovarea  îmbătrânirii  active  în
muncă, promovarea solidarită ii dintre genera iiț ț
i  a  demnită ii  tuturor  oamenilor,  prinș ț

combaterea sărăciei i a excluziunii sociale. ș
De  asemenea,  protec ia  drepturilorț

persoanelor  vârstnice  i  îngrijirea  pe  termenș
lung  reprezintă  o  temă  de  interes,  Institutul
participând  în  cadrul  unui  proiect  realizat  de
Re eaua  Europeană  de  Institu ii  Na ionaleț ț ț
pentru  Drepturile  Omului  (ENNHRI),  al  cărui
membru IRDO este, i Comisia Europeană prinș
Direc ia  Generală  Ocuparea  For ei  de  Muncă,ț ț
Afaceri  Sociale  i  Incluziune.  Proiectulș
urmăre te  să  determine  o  abordare  dinș
perspectiva  drepturilor  omului  în  îngrijirea
persoanelor  vârstnice  în  Europa,  clarificarea
standardelor  interna ionale  i  regionaleț ș
aplicabile  în  domeniu  i  formularea  deș
recomandări  către  factorii  deciden i  la  nivelț
european pentru eficientizarea protec iei acestorț
persoane,  precum  i  cre terea  gradului  deș ș
recunoa tere  a  rolului  institu iilor  na ionale  deș ț ț
drepturile  omului  în  domeniu.  Astfel,  în  2014
Institutul  a  participat  la  o  serie  de întruniri  iș
discu ii  privind  analiza  i  stabilirea  scopului,ț ș
obiectivelor,  etapelor  i  a  metodologieiș
proiectului,  fiind  membru  atât  în  Comitetul
consultativ cât i în Grupul pilot. ș

Nu  în  ultimul  rând  amintim  Dezbaterea
privind „Dreptul fundamental al omului vârstnic
la  protec ie  medicală,  sanitară  i  socială”,ț ș
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia iaț
Română  pentru  apărarea  drepturilor  omului  la
vârsta  a  treia  (ARDOVT)  i  Asocia ia  pentruș ț
Na iunile  Unite  din  România  (ANUROM)  cuț
ocazia  Zilei  interna ionale  aț  Persoanelor  de
vârsta a III-a.

Mediul de afaceri i drepturile omuluiș
Cercetările  întreprinse  în  cadrul  IRDO  în

domeniu au continuat  i  în anul 2014, aceastaș
fiind o temă de actualitate atât la nivel na ionalț
cât i regional european. Analizele i dezbaterileș ș
organizate  de Institut  au pornit  de la cele  mai
importante documente interna ionale: Principiileț
generale  ale ONU, Strategia  Uniunii  Europene
pentru  Dezvoltarea  Responsabilită ii  Socialț
Corporatiste,  Planul  de  ac iune  al  Re eleiț ț
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Europene  de  Institu ii  Na ionale  pentruț ț
Drepturile Omului .a.ș

Men ionăm, cu titlu de exemplu, dezbaterileț
organizate de Institut în colaborare cu Asocia iaț
pentru  Na iunile  Unite  din  Româniaț
(ANUROM) privind importan a  adoptării  unuiț
plan na ional de ac iune prin care statul românț ț
să  arate  priorită ile  i  ac iunile  pe  care  le  vaț ș ț
adopta  pentru  a  sprijini  punerea  în  aplicare  a
obliga iilor  i  angajamentelor  interna ionale  iț ș ț ș
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
institu ie  na ională  recunoscută  în  sistemulț ț
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  i  drepturileș
omului. Principalele teme abordate pe parcursul
lucrărilor au avut în vedere întărirea politicilor
publice  din domeniu  prin  planuri  na ionale  deț
ac iune, sectorul financiar i drepturile omului,ț ș
îmbunătă irea  sistemului  de  raportare  înț
domeniul drepturilor omului,  cooperarea dintre
institu iile  na ionale  de  drepturile  omului,ț ț
importan a  educa iei  pentru  drepturile  omului,ț ț
achizi iile publice i drepturile omului .a.ț ș ș

Mecanismul  interna ional  de  evaluareț
periodică universală (UPR)

Având  în  vedere  recomandările  Consiliul
ONU pentru  Drepturile  Omului16 ca  urmare  a
analizării  raportului  de  arăț 17 cu  prilejul  celui
de-al doilea ciclu de evaluare – UPR din 2013,
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  a
urmărit atât informarea institu iilor publice i aț ș
societă ii  civile  cu  privire  la  acestea  cât  iț ș

16 A se vedea Decizia Consiliului ONU pentru Drepturile 
Omului, A/HRC/23/5, i Raportul Grupului de lucru ș
privind UPR – România, A/HRC/23/5, pct. 109.
17 Raport  privind  respectarea  de  către  România  a
prevederilor  principalelor  instrumente  ONU,  precum:
Conven ia  interna ională  privind  eliminarea  tuturorț ț
formelor de discriminare rasială; Conven ia cu privire laț
drepturile  copilului;  Pactul  interna ional  cu  privire  laț
drepturile  economice,  sociale  i  culturale;  Conven iaș ț
asupra eliminării tuturor formelor de discriminare fa ă deț
femei; Conven ia împotriva torturii i a altor pedepse oriț ș
tratamente  cu  cruzime,  inumane  sau  degradante  iș
Conven ia privind drepturile persoanelor cu dizabilită i.ț ț

realizarea pa ilor necesari pentru implementarea lor.ș
În  acest  sens  pe  parcursul  anului  2014  a

organizat  i participat  la o serie de întruniri  iș ș
dezbateri alături de reprezentan i ai institu iilorț ț
guvernamentale,  ai  diferitelor  institu ii  publiceț
cu  atribu ii  în  domeniul  drepturilor  omuluiț
precum i  cu  reprezentan i  ai  unor  organiza iiș ț ț
neguvernamentale, pentru.

Re eaua  Institu iilor  Na ionale  pentruț ț ț
Drepturile Omului

Rolul  Institutului  Român  pentru  Drepturile
Omului,  recunoscut  la  nivel  interna ional  iț ș
regional european, a fost eviden iat i în raportulț ș
realizat  de  Comitetul  ONU  privind  drepturile
economice,  sociale  i  culturale,  ca  urmare  aș
analizării rapoartelor periodice de arăț 18. În acest
sens, Comitetul a subliniat importan a existen eiț ț
unei institu ii na ionale independente i eficienteț ț ș
în  activitatea  de  promovare  i  protec ie  aș ț
drepturilor omului în România,  în concordan ăț
cu Principiile de la Paris19.

În  cadrul  Conferin ei  –  „Transpunereaț
angajamentelor interna ionale privind drepturileț
omului  în  realită ile  na ionale:  contribu iaț ț ț
parlamentelor  la  activitatea  Consiliului
Drepturilor  Omului  al  Na iunilor  Unite”,ț
organizată la ini iativa Comisiei pentru politicăț
externă a Camerei Deputa ilor, de către Cameraț
Deputa ilor  în  cooperare  cu  Uniuneaț
Interparlamentară,  directorul  IRDO a  subliniat
rolul important pe care îl au institu iile na ionaleț ț
pentru drepturile  omului  atât  la nivel na ional,ț
ca punte de legătură între institu iile statului deț
drept  i  societatea  civilă,  cu  referire  laș
Principiile  de la  Belgrad  privind  rela ia  dintreț
institu iile na ionale pentru drepturile omului iț ț ș
parlamente,  adoptate  în  2012,  cât  i  la  nivelș
interna ional,  prin  contribu ia  importantă  înț ț
procesul  de  Evaluare  Periodică  Universală,  în
deosebi începând cu al doilea ciclu, precum i laș
rezolu iile  adoptate  de  Consiliul  Drepturilorț
Omului, cea mai recentă fiind Rezolu ia 20/14ț
din iulie 201220.

18 Potrivit art. 17 din Pactul Interna ional privind ț
drepturile economice, sociale i culturale.ș
19 A se vedea Observa iile finale ale Comitetului ONU ț
privind drepturile economice, sociale i culturale la ș
rapoartele periodice privind România, din 28 noiembrie 
2014, pct. 6, p. 2 (E/C.12/ROU/CO/3-5).
20 Rezolu ia 20/14 privind institu iile na ionale pentru ț ț ț
promovarea i protec ia drepturilor omului, ș ț
A/HRC/RES/20/14.
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IV. PUBLICAREA REGLEMENTĂRILOR,
DOCUMENTELOR, A STUDIILOR I CERCETĂRILOR DIN DOMENIULȘ

DREPTURILOR OMULUI

Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului
promovează formarea i informarea în domeniulș
drepturilor  omului  în  beneficiul  organismelor
publice, al organiza iilor neguvernamentale i alț ș
persoanelor  fizice, cu  privire  la  respectarea,
protejarea i garantarea drepturilor omului prinș
reglementări  interne  i  interna ionale,  institu iiș ț ț
i mecanisme, practici i uzan e. El are rolul deș ș ț

a aduce la cuno tin a tuturor celor interesa i celeș ț ț
mai  noi  cercetări  tiin ifice  în  domeniulș ț
drepturilor omului, angajamentele interna ionaleț
asumate de România i modul în care ele suntș
îndeplinite. În cadrul Institutului sunt traduse iș
publicate  documente  interna ionale  care,  prinț
actualitatea lor, se impun a fi cunoscute de către
institu iile guvernamentale i neguvernamentaleț ș
pentru  promovarea  i  protec ia  drepturilorș ț
omului.

Publica ii periodiceț
A)  Revista  trimestrială  „Drepturile

Omului”  cuprinde rapoarte,  studii,  cercetări  iș
articole. Preocupările revistei se extind i asupraș
textelor,  reglementărilor  na ionale  sauț
interna ionale  cu  semnifica ii  majore  înț ț
domeniul  drepturilor  omului,  jurispruden a  înț
materie a Cur ii Europene a Drepturilor Omuluiț
i/sau  a  instan elor  na ionale,  note,  comentariiș ț ț

sau recenzii. 
Tematica abordată cuprinde analiza tiin ificăș ț

i  diversificată  a  drepturilor  fundamentale  aleș
omului,  punându-se  accent  pe  legăturile  de
colaborare  i  de  rela ionare  dintre  acestea  iș ț ș
valorile,  principiile,  normele  i  standardele  laș
care se raportează atât institu iile, mecanismele,ț
cât  i  pe  termenii,  conceptele  i  tendin eleș ș ț
metodologice  i  tehnologice.  La  acestea  seș
adaugă  cronicile  diferitelor  evenimente  din
domeniul drepturilor omului, recenzii de căr i înț
materia drepturilor omului, noută i editoriale aleț
Institutului  i  prezentarea  pe  scurt  aș
principalelor  activită i  organizate  de  Institutulț
Român  pentru  Drepturile  Omului  sau  la  care
acesta a participat. 

B) Info IRDO, buletinul lunar de informare
a  publicului  larg,  prezentând  succint  tiri  deș
actualitate  despre  evenimentele  legate  de
drepturile  omului  ce  au  loc  pe  plan  intern  iș

interna ional,  studii  i  cercetări  tiin ifice.  Deț ș ș ț
asemenea,  sunt  prezentate  în  buletin  diferite
cazuri  de  la  Curtea  Europeană  a  Drepturilor
Omului dar i de la Curtea de Justi ie a Uniuniiș ț
Europene, care încearcă să vină în întâmpinarea
cerin elor  actuale  ale  societă ii  civile,  aleț ț
institu iilor  sau  ale  studen ilor  etc.  Totodată,ț ț
amintim  rubricile  care  sunt  consacrate  unor
documente interna ionale recent adoptate. ț

Cercetări elaborate i lucrări publicate înș
2014

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

 Drepturi egale i mediu accesibilș
Lucrarea  î i  propune  să  surprindă  interesulș

acordat  în  ultimele  decenii  de  Organiza iaț
Na iunilor  Unite  pentru  sus inerea  eforturilorț ț
persoanelor cu dizabilită i careț  au devenit din ce
în ce mai active în afirmarea puterii i încrederiiș
în propriile  abilită iț  de  a duce  o  via ăț
independentă.  Schimbarea  de  paradigmă  în
abordarea  dizabilită ii  a  debutat  în  anii  1970ț
prin  adoptarea  Declara iei  privind  Drepturileț
Persoanelor cu Întârziere Mentală (1971) i  aș
Declara iei  privind  drepturile  persoanelor  cuț
dizabilită i  (1975),  ț documente  ce  au  deschis
calea pentru  viitoarele seturi complete de
principii,  care ar contribui în cele din urmă la
integrarea  persoanelor cu  dizabilită iț  în
societate.

Apari ia  ț Regulilor  Standard  privind
Egalizarea  anselor  pentru  Persoanele  cuȘ
Dizabilită i  (1993)ț ,  document elaborat  ca
urmare  a  experien ei  acumulate  pe  parcursulț
Decadei Na iunilor Unite pentru Persoanele cuț
Dizabilită iț , a permis o schimbare importantă de
pozi ie,  de  la  protec ie  socială  la  drepturiț ț
acordate  persoanelor  cu  dizabilită i  în  contextț
global. 

Cel  mai  recent  document  ONU,  Conven iaț
privind  drepturile  persoanelor  cu  dizabilită iț
(2006) marchează  începutul  unei  noi  etape  în
eforturile  de  a  promova,  proteja  i  asiguraș
exercitarea deplină i egală a tuturor drepturilorș
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i libertă ilor fundamentale ale omului de cătreș ț
toate persoanele cu dizabilităti,  precum i de aș
promova  respectul  pentru  demnitatea  lor
intrinsecă.

De  asemenea,  volumul  prezintă  o  serie  de
cazuri  din  jurispruden a  Cur ii  Europene  aț ț
Drepturilor  Omului  privind  persoanele  cu
dizabilită i, cauze la care statul român este parte,ț
care au atras aten ia autorilor mai ales datorităț
diversită ii articolelor în a căror sferă de aplicareț
se înscriu.

Lucrarea reprezintă o colec ie de ț instrumente
privind drepturile  persoanelor cu dizabilită i  iț ș
jurispruden ă  în  materie,ț  ce  poate  contribui  la
documentarea autorită ilor în vederea elaborăriiț
politicilor i măsurilor legislative din domeniulș
dizabilită i.ț

 
 Migration and Law
Studiul  se  concentrează  asupra  unei  teme

care se află în continuă actualitate atât timp cât
vor  exista  discrepan e  din  punct  de  vedere  alț
bunăstării i al dezvoltării între diferitele regiuniș
ale lumii.

Prin reformele realizate în ultimii ani, inândț
cont i  de necesitatea armonizării  legislative oș
dată  cu  aderarea  României  la  Uniunea
Europeană,  statul  român  are  în  vedere
asigurarea unui tratament echitabil i integrareaș
armonioasă  a  străinilor  în  societatea
românească.  Astfel,  au  fost  aduse  schimbări
substan iale  în  normele  de  drept  careț
reglementează regimul străinilor în România în
calitate  de  cetă eni  ai  statelor  membre  aleț
Uniunii  Europene  i  ai  Spa iului  Economicș ț
European,  precum  i  regulile  de  drept  careș
guvernează  azilul  în  România,  în  scopul  de  a
asigura conformitatea cu instrumentele juridice
interna ionale i regionale la care statul românț ș
este parte.

Prin  modificarea  legisla iei  na ionale  înț ț
domeniile men ionate mai sus, legislatorii cautăț
eliminarea permanentă a e ecurilor care au locș
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  Conven iei  privind  drepturileț

persoanelor  cu dizabilită i,  este o continuare  aț
cercetării realizate în anul 2013, cuprinzând atât
noi  elemente  de cercetare  cât  i  date statisticeș
recente.

Amploarea  Conven iei  ț i gama de problemeș
pe  care  aceasta  o  pune  în  discu ie  ț fac
monitorizarea i punerea în aplicareș  a acesteia
mai provocatoare  decât cele  mai  multe
conven iiț .

Volumul  aduce  în  prim  plan  o  serie  de
aspecte  care  necesită  o  aten ieț  imediată din
partea  deciden ilor,  precum  adoptarea  uneiț
strategii na ionale i a unui plan de ac iune careț ș ț
să stabilească o viziune consolidată i detaliatăș
pe  termen  lung,  cu  priorită i  i  rezultateț ș
măsurabile,  pentru  îmbunătă irea  vie iiț ț
persoanelor cu dizabilită i; cre terea gradului deț ș
con tientizare  i  în elegere  a  dizabilită ii;ș ș ț ț
accesibilitatea, în sensul în care toate politicile,
programele,  standardele  i  serviciile  trebuieș
dezvoltate inând cont de nevoile obi nuite aleț ș
persoanelor cu dizabilită i.ț

Totodată,  este  nevoie de mai  multe  servicii
de  asisten ă  i  suport,  de  serviciiț ș
multidisciplinare,  integrate  i  accesibile,  bineș
reglementate  care  să  permită  persoanelor  cu
dizabilită i o via ă independentă i să participeț ț ș
la  via a  economică,  socială  i  culturală  aț ș
comunită ilor lor. ț

Un rol important îl are i cercetarea, care esteș
esen ială  pentru  cre terea  în elegerii  la  nivelț ș ț
public  a  problemelor  legate  de  dizabilitate.
Aceasta  presupune  însă  o  investi ie  înț
capacitatea umană, pentru a se forma un grup pe
cercetători specializa i în domeniul dizabilită ii.ț ț

 Drepturile copilului – 365
Drepturile  copilului,  consacrate  i  garantateș

prin reglementările interna ionale i interne, potț ș
fi grupate în ansamblu în  drepturi de protec ieț
împotriva  oricăror  forme  de  abuz  fizic  sau
emo ional,  ț drepturi de dezvoltare,  strâns legate
de  asigurarea  serviciilor  necesare,  precum
educa ie i îngrijire medicală, accesul tuturor laț ș
acestea i ș drepturile de participare i consultareș
în privin a deciziilor care îi privesc.ț

România,  în  calitatea  sa  de  stat  parte  la
Conven ia  ONU  cu  privire  la  drepturileț
copilului  i  protocoalele  sale  precum  i  laș ș
tratatele  regionale  în  materie,  a  depus  eforturi
semnificative  pentru  a  armoniza  legisla iaț
internă  cu  principiile  i  normele  asumate  prinș
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angajamentele sale interna ionale. ț
Odată  cu  modificările  aduse  Legii  nr.

272/2004  privind  protec ia  i  promovareaț ș
drepturile  copilului,  principiul  interesului
superior  al  copilului  a  dobândit  vizibilitate
semnificativă  în  legisla ia  na ională.  Astfel,ț ț
întregul pachet legislativ adoptat de Parlamentul
României,  precum i  strategiile  i  măsurile  deș ș
punere  în  aplicare  a  acestor  reglementări
acoperă în totalitate aceste drepturi.

Lucrarea  are  la  bază  o  serie  întreagă  de
publica ii  apărute  în  cadrul  Institutului  Românț
pentru  Drepturile  Omului  dintre  care  amintim
volumele  „Drepturile  copilului.  Drepturile
mele”,  „Drepturile  copilului”,  „Principalele
instrumente  interna ionale  privind  drepturileț
omului  la  care  România  este  parte”  .a,  la  aș
căror  realizare  au  contribuit  cercetători  din
cadrul Institutului.

 Promovarea  i  protec iaș ț
drepturilor  omului  de  către  administra iaț
publică

Studiul urmăre te identificarea i punerea înș ș
eviden ă  a  pârghiilor  i  mecanismelor  deț ș
promovare  i  protec ie  a  drepturilor  omului  laș ț
nivelul autorită ilor administra iei publice, dar iț ț ș
de a găsi solu ii pentru a stopa încălcarea lor deț
către acestea.

Pornind de la cele mai importante documente
prin care sunt reglementate drepturile omului la
nivel interna ional i regional european, precumț ș
i  organiza iile  care  le-au  promovat,  peș ț

parcursul  lucrării  sunt  analizate  concepte
precum  bună  administrare,  bună  guvernare  iș
bună  guvernan ă,  rolul  puterii  legislative  dinț
perspectiva  ac iunilor  pe  care  le  întreprindeț
pentru a promova i proteja drepturile omului laș
nivel  na ional  în  raporturile  cu  autorită ileț ț
administra iei  publice.  Este,  totodată,  analizatț
ansamblul  institu iilor  i  autorită ilor  careț ș ț
înfăptuiesc  justi ia  în  România,  cu  accent  peț
atribu iile  fiecărei  precum  i  vulnerabilitateaț ș
sistemului judiciar fa ă de corup ie. ț ț

Din  perspectiva  rolului executivului  i  alș
autorită ilor  administra iei  publiceț ț  este
semnificativă,  pentru  protec ia  drepturilorț
cetă enilor,  contribu ia  unor  autorită i  sauț ț ț
organe înfiin ate la nivel central, cu atribu ii deț ț
coordonare  sau  de  control,  inclusiv
jurisdic ional,  independente  de guvern i  chiarț ș
de eful statului.ș

 Administra ia  Parlamentară.ț
Drepturile i obliga iile func ionarilor publiciș ț ț
parlamentari

Cercetarea  pune în  valoare  aspectele  legate
de  resursele  umane  ale  acestui  tip  de
administra ie, analiza efectuându-se prin prismaț
func ionarilor  publici  parlamentari,  aț
drepturilor,  obliga iilor  i  răspunderii  ce  leț ș
revin,  în  urma  alinierii  legisla iei  noastre  laț
aquis-ul  european  dar,  în  mod  necesar,  i  dinș
perspectiva  respectării  drepturilor  omului  în
acest domeniu.

Studiul  are  în  vedere  analiza  statutului
func ionarului  public  parlamentar  în  raport  cuț
reglementările  similare  din  ări  europene  cuț
tradi ie  parlamentară  precum  i  cuț ș
reglementările  statuare  ce  privesc  o  nouă
categorie  de  func ionari  la  nivelul  institu iilorț ț
Uniunii Europene. Adoptarea unui statut special
trebuie înso ită de garantarea aplicării acestuia,ț
precum  i  de  respectarea  autonomieiș
parlamentare. Totodată, statutul de independen ăț
i specificul activită ii parlamentare, nu trebuieș ț

să-l  reducă  pe  func ionarul  public  parlamentarț
în exercitarea atribu iilor sale i astfel să adopteț ș
un  model  birocratic  de  manifestare  în
îndeplinirea func iei sale.ț

Pe  parcursul  lucrării  sunt  prezentate  iș
aspecte  generale  privind  administra iaț
parlamentară cu accent atât pe structura politică
de  conducere,  cât  i  pe  cea  administrativș
ierarhică,  fiind  eviden iată  legătura  existentăț
între administra ia publică i democra ia statuluiț ș ț
de drept precum i rolul  i  func iile  partidelorș ș ț
politice în statul de drept.

 Ministerul  Public.  Organizare,
administrare i rela ia cu societatea civilăș ț

Studiul î i propune să analizeze importan a iș ț ș
rolul  institu iei  Ministerului  Public  înț
promovarea i garantarea respectării drepturilorș
i libertă ilor fundamentale ale cetă enilor într-oș ț ț

societate  democratică,  într-un  stat  de  drept.
Astfel,  se  urmăre te  identificarea  i  analizareaș ș
cadrului normativ relevant în conturarea rolului
acestei  institu ii,  identificarea  evolu ieiț ț
conceptului  de  societate  civilă  de-a  lungul
istoriei,  analiza  drepturilor  cetă eanului  înț
rela ia cu institu ia Ministerului Public i rolulț ț ș
societă ii  civile  în  protec ia  i  garantareaț ț ș
acestora.
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Pe parcursul lucrării sunt formulate o serie de
recomandări  privind  organizarea  iș
administrarea institu iei Ministerului Public dinț
România,  din perspectiva garantării  drepturilor
i  libertă ilor  fundamentale.  În acest  sens  suntș ț

identificate  i  analizate  cele  mai  relevanteș
vulnerabilită i  constatate  la  nivelul  institu ieiț ț
Ministerului  Public,  precum  autoritatea
Ministerului  de  Justi ie  asupra  institu ieiț ț
Ministerului Public, presiunea asupra activită iiț
procurorilor,  accesul  în  func ii,  formareaț
profesională,  fenomenul  corup iei,  sistemul  deț
protec ie  a  integrită ii  procurorului  împotrivaț ț
represaliilor venite din partea justi iabililor .a. ț ș

Rapoarte 
 Raportul anual al Institutului Român

pentru Drepturile Omului pe anul 2013;
 IRDO – Record of activities 2013;
 Raport privind evolu ia legisla iei înț ț

domeniul  drepturilor  omului  în  Uniunea
Europeană i în România – 2014;ș

 Raport  privind  institu iile  na ionaleț ț
pentru drepturile omului – Asocia ia Francofonăț
a  Institu iilor  Na ionale  pentru  Drepturileț ț
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 i men inereaș ț
i  func ionarea  unui  centru  de  documentare.ș ț

Acesta  pune  la  dispozi ia  utilizatorilor  prinț
intermediul  bibliotecii  sale  materiale  din
domeniul  dreptului,  al  drepturilor  omului,
conven ii i pacte interna ionale, documente deț ș ț
legi, studii,  publica ii  i  referin e bibliografice,ț ș ț
precum i volume din varii domenii conexe.ș

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  publica ii  sub  formă deț
dona ii  din  partea  unor  organiza iiț ț
interna ionale, institu ii de învă ământ superior,ț ț ț
ONG-uri  precum  i  institu ii  cu  preocupăriș ț
similare IRDO.

În  cadrul  activită ii  de  informare  iț ș
documentare,  centrul  de documentare  IRDO a
acordat  o  aten ie  specială  parteneriatului  iț ș
colaborării cu biblioteci na ionale i institu ii deț ș ț
specialitate  din  alte  ări,  sau  apar inând  unorț ț
organiza ii  interna ionale  de  profil,  dintre  careț ț
men ionăm:  Agen ia  pentru  Drepturiț ț
Fundamentale (FRA), Biblioteca Alexandrina –
Alexandria,  Egipt,  Biblioteca  Institutului
Elve ian  de  Drept  Comparat  –  Lausanne,ț
Elve ia, Institutul de Drept European, Bibliotecaț
Universită ii  din  Leicester,  Marea  Britanie,ț
Biblioteca Institutului Interna ional de Drept deț
Expresie  i  Inspira ie  Franceză,  AIDC,ș ț
Biblioteca Facultă ii de Drept a Universită ii dinț ț

Strasbourg,  Fran a,  Biblioteca  Universită iiț ț
Catolice  din  Louvain,  Belgia,  Biblioteca
Universită ii din Postdam, Germania, Bibliotecaț
Universită ii  din  Padova,  Italia,  Bibliotecaț
Universită ii  din  Luxemburg,  Bibliotecaț
Universită ii de Studii Europene din Republicaț
Moldova,  Biblioteca  Centrului  Norvegian
pentru  Drepturile  Omului,  Centrul  Drepturilor
Omului  din  Finlanda,  avocatul  parlamentar  al
Poporului din Finlanda

De  asemenea,  s-au  ini iat  parteneriate  prinț
schimburi  de  publica ii  i  coresponden ă  cuț ș ț
Biblioteca  Congresului  din  Washington  DC,
SUA,  cu  Biblioteca  Na ională  din  Republicaț
Cehă,  cu  Biblioteca  Na ională  din  Madrid,ț
Spania  i  cu  Biblioteca  Na ională  din  Viena,ș ț
Austria.

Nu în ultimul rând, centrul de documentare al
Institutului  este  în  permanentă  legătură  cu
bibliotecile  jude ene,  cărora  le  disemineazăț
împreună  cu  revista  trimestrială  „Drepturile
Omului”, i cele mai recente publica ii apăruteș ț
sub egida institutului. 

Publica iile  IRDO  au  fost  solicitate  i  deț ș
către  ministerele  cu  atribu ii  i  preocupări  înț ș
domeniul drepturilor omului, de către primării,
prefecturi,  consilii  locale,  case  ale  corpului
didactic,  cur i  de  apel,  judecătorii,  tribunale,ț
Parchetul  General.  Centrul  de  documentare  a
răspuns  cu  promptitudine  tuturor  acestor
solicitări.

Preocupat  constant  de  informarea  iș
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documentarea  privind  activitatea  tiin ifică  aș ț
institutului  i  a  partenerilor  săi,  centrul  deș
documentare  a  transmis  cu  titlu  gratuit
publica iile  apărute  în  decursul  anului  2014,ț
tuturor  solicitan ilor  din  ară:  Bibliotecaț ț
Centrală  Universitară,  Biblioteca  Na ională  aț
României,  Biblioteca  Metropolitană,  Academia
Română,  Senatul  României,  Camera
Deputa ilor,  Curtea  Constitu ională,  Consiliulț ț
Superior  al  Magistraturii,  Înalta  Curte  de
Casa ie  i  Justi ie,  Consiliul  Legislativ,ț ș ț
Guvernul  României,  Institutul  de  Cercetări
Juridica  al  Academiei,  Institutul  Na ional  alț
Magistraturii,  coala  Na ională  a  Grefierilor,Ș ț
Institutul  Na ional  pentru  Pregătirea  iț ș
Perfec ionarea  Avoca ilor,  Consiliului  Na ionalț ț ț
al  Federa iei  SANITAS,  Ministerului  Muncii,ț
Familiei,  Protec iei  Sociale  i  Persoanelorț ș
Vârstnice,  Universitatea  Ecologică  Dimitrie
Cantemir, coala Na ională de Studii Politice iȘ ț ș
Administrative,  Universitatea  Ovidiu,
Constan a,  Universitatea  Alexandru  Ioan Cuzaț
din  Ia i,  catedra  UNESCO  pentru  drepturileș
omului,  democra ie,  pace  i  toleran ă  aț ș ț
Universită ii de Nord Baia Mare etc. ț

Dar  i  organiza ii  i  institu ii  interna ionaleș ț ș ț ț
si-au  manifestat  interesul  si  au  primit  cu  titlu
gratuit  publica iile  apărute  în  decursul  anuluiț
2012  sub  egida  IRDO:  UNDP,  UNESCO,
UNICEF,  UNHCR,  Consiliul  Europei,  Curtea
Europeană  a  Drepturilor  Omului,  Secretariatul
Cartei  Sociale  Europene,  Curtea Europeană de
Justi ie,  Înaltul  Comisariat  ONU  pentruț
Drepturile  Omului  de  la  Geneva,  Academia
Interna ională  de  Drept  Comparat,  Centrul  deț
Studii  Interna ionale  i  Europene,  Agen ia  UEț ș ț
pentru  Drepturi  Fundamentale,  Avocatul
parlamentar al poporului din Finlanda,  Centrul
pentru  Drepturile  Omului  din  Finlanda,
Institutul  de  Drept  European,  Institutul
Interna ional de Drept de Expresie i Inspira ieț ș ț
Franceză.

Pe  tot  parcursul  anului  2014  Centrul  de
documentare  al  IRDO  a  fost  frecventat  de
numero i  cititori  (1700),  cercetători  tiin ifici,ș ș ț
cadre didactice,  magistra i,  avoca i,  doctoranzi,ț ț
studen i, reprezentan i ai societă ii civile din arăț ț ț ț
i  din  străinătate  interesa i  de  literaturaș ț
tiin ifică  din domeniul  drepturilor  omului  sauș ț

din  domenii  conexe.  Numărul  cititorilor  a
crescut considerabil de la an la an iar fondul de
carte  a  fost  îmbogă it  prin achizi ionarea  unorț ț

publica ii care sprijină studiul comparat al maiț
multor  discipline  din  perspectiva  drepturilor
omului.

Web site –ul IRDO înfiin at din anul 2007ț 21,
găzduie te  o  bibliotecă  virtuală  care  cuprindeș
majoritatea  publica iilor  apărute  sub  egidaț
IRDO. Site-ul a fost accesat până în prezent de
aproximativ 3,5 milioane  de vizitatori  i  oferăș
informa ii  despre  activitatea  desfă urată  deț ș
IRDO, iar  din  domeniul  jurispruden ei,  despreț
cazuri  române ti  care sunt solu ionate de cătreș ț
Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

Rela iile cu publiculț

Prin întreaga activitate pe care o desfă oară,ș
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  se
implică  cu  profesionalism  în  promovarea  iș
respectarea drepturilor omului. Prin munca sa de
informare  i  diseminare,  prin  întreaga  saș
activitate,  prin  intermediul  dezbaterilor  iș
meselor  rotunde,  al  conferin elor  iț ș
simpozioanelor  pe  care  le  organizează  în
colaborare cu institu ii na ionale i cu societateaț ț ș
civilă,  Institutul  contribuie  la  protejarea  iș
respectarea  drepturilor  omului  i  la  o  maiș
profundă  con tientizare  a  acestora  pe  planș
na ional, regional i interna ional.ț ș ț

De  asemenea,  IRDO  a  fost  solicitat  în
decursul  anului  2014  de  categorii  largi  de
persoane,  cetă eni  din  întreaga  ară  care  seț ț
adresează  Institutului  cu  numeroase  probleme
privind încălcarea drepturilor lor i cu solicităriș
sau  clarificări  referitoare  la  modalită ile  deț
solu ionare  a  acestora,  fie  prin  intermediulț
mecanismului depunerii de peti ii, fie prin cereriț
de  consultan ă  exprimate  telefonic  privindț
filiera de depunere a unor plângeri formale sau
peti ii  către  autorită i  pentru  semnalareaț ț
încălcării drepturilor lor. Pe tot parcursul anului
2014,  IRDO  a  ac ionat  pentru  clarificarea  siț
îndrumarea  spre  o  solu ionare  corectă  aț
numeroase  astfel  de  solicitări  de  consultan ăț
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  judecătore ti,ș
plângeri privind poluarea mediului înconjurător
sau abaterea de la normele referitoare la dreptul

21 www.irdo.ro.
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la  un  mediu  sănătos,  încălcări  ale  legisla ieiț
muncii, plângeri din partea unor persoane fizice
privind  desfă urarea  unor  procese  sauș
nesolu ionarea acestora în termen rezonabil. Auț
mai  fost  de  asemenea  înregistrate  peti ii  sauț
plângeri referitoare la executarea pedepselor în
penitenciare,  peti ii  care  vizează  încălcareaț
egalită ii  de  anse,  încălcarea  drepturilor  unorț ș
persoane apar inând minorită ilor na ionale sauț ț ț
cultelor religioase; sesizări privind incapacitatea
autorită ilor competente de a acorda par ial sauț ț
total  anumite  drepturi  băne ti  derivate  dinș
legisla ia  reglementând  protec ia  socialăț ț
(ajutorul  pentru  diverse  categorii  defavorizate,
recalcularea pensiei, aloca iile pentru copii etc.)ț

Atât persoanele care s-au prezentat personal
la  sediul  IRDO  cât  i  persoanele  care  ne-auș
contactat  telefonic,  au  primit  consultan ă  iț ș
îndrumare.  Celor  care  au  solicitat  le-au  fost
furnizate  materiale  documentare  privind
legisla ia internă în vigoare legată de domeniulț
studiat.  În  aproximativ  70%  din  cazurile
înregistrate  prin peti ii  scrise am putut veni înț
sprijinul reclaman ilor îndrumând petentul cătreț
organismul  competent  sau  formulând  o
recomandare  cu  privire  la  institu ia  la  careț
trebuie să apeleze. Majoritatea peti iilor au fostț
transmise  către  institu iile  i  organismeleț ș
abilitate  să  solu ioneze  problema  sau  cerereaț
respectivă,  i anume către:  Ministerul Justi iei,ș ț
Autoritatea  Na ională  pentru  Restituireaț
Proprietă ilor,  Consiliul  Superior  alț
Magistraturii,  Avocatul  Poporului,  Ministerul
Muncii,  Familiei,  Protec iei  Sociale  iț ș
Persoanelor  Vârstnice,  Ministerul  Public,
prefecturi,  consilii  locale,  primării,  Direc ii  aleț
penitenciarelor.

Expertiza în problematica drepturilor omului,
activitatea  profund  dedicată  protejării  iș
respectării  drepturilor  omului,  colaborarea
fructuoasă  cu  institu ii  na ionale  iț ț ș

interna ionale  au  contribuit  la  prestigiulț
crescând al IRDO în rândul beneficiarilor i alș
institu iilor de profil din ară i din străinătate. ț ț ș

Drept urmare,  numeroase organisme interne
i  interna ionale  i-au  exprimat  dorin a  caș ț ș ț

Institutul Român pentru Drepturile Omului, prin
reprezentan ii  săi,  săi  să  facă  parte  dinț
structurile  de  lucru  sau  din  structurile  de
conducere  ale  acestora.  Iată  câteva  exemple:
IRDO este membru în Comisia Na ională pentruț
Bioetică  a  UNESCO;  membru  în  Comitetul
Na ional  de coordonare a  Deceniului  ONU deț
educa ie pentru dezvoltare durabilă. ț

În  acela i  timp,  Institutul  Român  pentruș
Drepturile  Omului  i-a  continuat  activitatea  înș
cadrul diverselor structuri interna ionale.  Dreptț
recunoa tere  pe plan interna ional  a eforturilorș ț
depuse  de  IRDO  în  domeniul  promovării
drepturilor omului, acesta sau reprezentan ii săiț
au  fost  ale i  în  diverse  structuri  ale  unorș
organisme interna ionale cum ar fi: membru alț
Re elei  Europene  a  Institu iilor  Na ionale  deț ț ț
Drepturile  Omului  (REINDO);  membru  al
Asocia iei Francofone de Institu ii Na ionale deț ț ț
Drepturile  Omului;  membru  al  Comitetului
Director al Institutului Interna ional de Drept deț
Expresie i Inspira ie Franceză (IDEF); membruș ț
al  Organiza iei  Interna ionale  a  Organismelorț ț
Familiale;  cercetătorii  IRDO  sunt  membrii  în
grupurile de lucru ale REINDO i unii dintre eiș
au  fost  desemna i  ca  exper i  ai  UNESCO,ț ț
OSCE,  Consiliului  Europei  i  ai  Uniuniiș
Europene,  participând  în  această  calitate  ca
raportori  sau  conducători  ai  unor  sec iuni  înț
cadrul  unor  manifestări  tiin ifice  consacrateș ț
drepturilor  omului;  în  ceea  ce  prive teș
activitatea de educa ie pentru drepturile omuluiț
desfă urată  de  Institutul  Român  pentruș
Drepturile Omului o recunoa tere interna ionalăș ț
o constituie i acordarea de-a lungul timpului aș
unor distinc ii interna ionale.ț ț
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ANEXA A

ACTIVITĂ I PROPRII SAU ÎN COLABORAREȚ

Conferin a cu tema „Dreptul la cetă enie înț ț
România:  Istoric.  Practică.  Legisla ie  i  Etica”ț ș
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia iaț
pentru Na iunile Unite din România i Catedraț ș
UNESCO pentru drepturile omului, democra ie,ț
pace i toleran ă (8 ianuarie 2014)ș ț

Conferin a  cu  tema  „ tiin a  i  codificareaț Ș ț ș
drepturilor  omului”  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
democra ie,  pace  i  toleran ă,  Asocia ia  pentruț ș ț ț
Na iunile  Unite  din  România  i  Asocia iaț ș ț
Română pentru Libertate Personală i Demnitateș
Umană (10-12 ianuarie 2014)

Conferin a cu tema „Oportunită i i obstacoleț ț ș
în  atingerea  obiectivelor  reconcilierii  vie ii  deț
familie cu cea profesională” organizată în cadrul
campaniei  dedicate  „Anului  Interna ional  alț
Familiei” de Institutul Român pentru Drepturile
Omului  în  colaborare  cu  Asocia ia  pentruț
Promovarea  Drepturilor  Familiei  -  Family
Forum i Asocia ia  pentru Na iunile  Unite  dinș ț ț
România (16-17 ianuarie 2014)

Seminar  cu  tema  „Ziua  Interna ională  deț
Comemorare  a  Holocaustului”  organizat  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Universitatea  Ecologică  din
Bucure ti,  Catedra  UNESCO pentru  drepturileș
omului,  democra ie,  pace  i  toleran ă  iț ș ț ș
Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din Româniaț ț
(27 ianuarie 2014)

Dezbatere  privind  prevederile  O.G.  1/2014
cu referire la integrarea socială a străinilor care
au dobândit o formă de protec ie sau un drept deț
edere  în  România,  precum  i  a  cetă enilorș ș ț

statelor  membre  ale  Uniunii  Europene  iș
Spa iului  Economic  European,  organizată  deț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asocia ia  pentru Na iunile  Uniteț ț
din  România,  Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia,ț
Asocia ia Română pentru Libertate Personală iț ș
Demnitate  Umană i  Asocia ia  Română pentruș ț
Drepturile Femeii (29 ianuarie 2014)

Curs  de  formare  cu  tema  „Educa ie  pentruț
drepturile  omului  i  ale  copilului”,  organizatș
pentru cadrele didactice i didactic-auxiliare dinș
învă ământul  preuniversitar  de  Casa  Corpuluiț

Didactic Bucure ti în parteneriat cu Ministerulș
Educa iei Na ionale i Institutul Român pentruț ț ș
Drepturile Omului (31 ianuarie 2014)

Conferin a cu tema „Mecanisme europene deț
protec ie  a  drepturilor  omului”  organizată  deț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu  Universitatea  Ecologică  -
Facultatea  de  Drept  i  coala  Na ională  deș Ș ț
Studii Politice i Administrative – Facultatea deș
Administra ie Publică (11 februarie 2014)ț

Conferin a cu tema „Justi ia socială i crizaț ț ș
economică”,  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România,ț ț
Asocia ia  Română pentru  Drepturile  Femeii  iț ș
Asocia ia  pentru  Promovarea  Drepturilorț
Familiei  -  Family  Forum  cu  ocazia  Zilei
Mondiale  a  Dreptă ii  Sociale  ț (19  februarie
2014)

Seminar  cu  tema  „Limbile  locale  pentru
cetă enie globală: focus pe tiin ă”, tema aleasăț ș ț
pentru acest an de UNESCO pentru celebrarea
Zilei Interna ionale a Limbii Materne, organizatț
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, democra ie, pace i toleran ă,ț ș ț

coala  Na ională  de  Studii  Politice  iȘ ț ș
Administrative  i  Asocia ia  pentru  Na iunileș ț ț
Unite din România (21 februarie 2014)

Recital  de  poezie  i  distribuire  plianteș
informative,  în  sta ia  de  metrou  Unirea,  cuț
ocazia  Zilei  Interna ionale  a  Limbii  Materne,ț
organizate  de  Comisia  Na ională  a  Românieiț
pentru  UNESCO,  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului iș  Asocia ia „Family Forum”ț
(21 februarie 2014)

Spectacolul  „Cuvânt  i  suflet”  organizat  laș
Casa de Cultură a Tineretului „George Enescu”
din  Reghin  de  Comisia  Na ională  a  Românieiț
pentru  UNESCO  în  parteneriat  cu  Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului,  Primăria
Reghin,  Inspectoratul  colar  Jude ean  Mure ,Ș ț ș
Biblioteca  “Petru  Maior”,  Centrul  de  limbi
străine  Eureka,  coala  Gimnazială  „AlexandruȘ
Ceu ianu",  Grădini a  Voinicel,ș ț  ASP-net,
Asocia ia Sol Mentis i Asocia ia Family Forumț ș ț
cu  ocazia  sărbătoririi  Zilei  Interna ionale  aț
Limbii Materne (24 februarie 2014)
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Curs de formare cu tema „Nediscriminarea iș
egalitatea  de  anse”  organizat  de  ș Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  coala  Na ională  de  Studii  Politice  iȘ ț ș
Administrative,  Facultatea  de  Administra ieț
Publică (27 februarie 2014)

Proiect  na ional  cu  tema  „Măr i orulț ț ș
toleran ei  –  expozi e  de  măr isoare  iț ț ț ș
prezentarea datinilor i tradi iilor de primăvară”ș ț
realizat  de  Comisia  Na ională  a  Românieiț
pentru  UNESCO  în  parteneriat  cu  Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului,  ASP-net,
Asocia ia Sol Mentis i Asocia ia Family Forumț ș ț
(28 februarie 2014)

Dezbatere cu tema „Obiectivele reconcilierii
vie ii de familie cu cea profesională”, organizatăț
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare  cu  Universitatea  „Ovidius”  din
Constan a  în  cadrul  manifestărilor  consacrateț
Anului Interna ional al Familiei i a celei de–aț ș
douăzecea  aniversări  a  Anului  Interna ional  alț
Familiei Române (5-6 martie 2014)

Conferin a  cu  tema  „Drepturile  femeii  iț ș
egalitatea  de  gen”,  organizată  cu  ocazia  Zilei
interna ionale  a  femeii  de  ț Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România,ț ț
Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,
democra ie, pace i toleran ă, Asocia ia Românăț ș ț ț
pentru Drepturile Femeii i Asocia ia Clubul deș ț
la Cheia (10 martie 2014)

Dezbatere privind ultimul raport al Agen ieiț
pentru  Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii
Europene privind „Violen a împotriva femeilorț
în Uniunea Europeană”, organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  dinț ț
România,  Catedra  UNESCO  pentru  drepturile
omului,  democra ie,  pace  i  toleran ă,  coalaț ș ț Ș
Na ională  de  Studii  Politice  i  Administrative,ț ș
Asocia ia  Română  pentru  Drepturile  Femeii,ț
Asocia ia  pentru  Promovarea  Drepturilorț
Familiei „Family Forum” i Liga Independentăș
Română  pentru  Drepturile  Copilului  iș
Tânărului (12 martie 2014)

Seminar  cu  tema „Durerea  nu  are  culoare”
organizat  de Funda ia Adolescen a  i  ț ț ș Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  Colegiul  Na ional  „Mihai  Viteazu”  dinț
Ploie ti  în  cadrul  manifestărilor  dedicateș
săptămânii  europene  de  ac iune  împotrivaț
rasismului (17 martie 2014)

Masă  rotundă  pe  tema  „Să  spunem  NU
rasismului”,  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România,ț ț
IDEF, Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”
i cu Catedra UNESCO pentru pace democratieș
i toleran ă a Universită ii de Nord, Baia-Mareș ț ț

cu  ocazia  Zilei  Interna ionale  de  eliminare  aț
tuturor  formelor  de  discriminare  rasială  (21
martie 2014)

Masă rotundă cu tema „Drepturi i via ă deș ț
calitate  pentru  persoanele  cu  sindrom  down”
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  cu  ocazia  Zilei  de
Con tientizare  a  Sindromului  Down”,  cuș
participarea  unor  reprezentan i  ai  societă iiț ț
civile, Ministerului Muncii, Familiei, Protec ieiț
Sociale i Persoanelor Vârstnice, cadre didacticeș
universitare,  cercetători,  doctoranzi  iș
masteranzi (21 martie 2014)

Masă rotundă cu tema „Apă curată pentru o
lume sănătoasă!” organizată de Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asocia ia Română pentru Drepturile Omului laț
un  Mediu  Sănătos,  Asocia ia  pentru  Na iunileț ț
Unite  din  România  i  Asocia ia  Clubul  de  laș ț
Cheia  „Victor  Dan  Zlătescu”  cu  ocazia  Zilei
Mondiale a Apei (22 martie 2014)

Dezbatere  cu  tema  „Uni i  în  diversitate”ț
organizată de Funda ia Adolescen a i  ț ț ș Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  coala  „I.A.  Bassarabescu”,  Ș Colegiul
Na ional  „I.L.  Caragiale”  i  Colegiul  Na ionalț ș ț
„Spiru  Haret”  din  Ploie ti  dedicată  Zileiș
Interna ionale  de  Eliminare  a  tuturor  formelorț
de discriminare rasială (24 martie 2014)

Concurs de eseuri i desene cu tema „Suntemș
potrivi i  împreunăț ”  organizat  de  Funda iaț
Adolescen a i Casa Corpului Didactic Prahovaț ș
în  colaborare  cu  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului (28 martie 2014)

Simpozion  cu  tema „10  ani  de  la  aderarea
României  la  Organiza ia  Atlanticului  de  Nord.ț
Realită i i perspective”, organizat de Institutulț ș
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  dinț ț
România (28 martie 2014)

Curs  de  formare  cu  tema  „Institu ii  iț ș
instrumente  juridice  specifice  domeniului
migra iei  i  azilului”  organizat  de  Institutulț ș
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  coala  Na ională  de  Studii  Politice  iȘ ț ș
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Administrative,  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, pace, democra ie i toleran ăț ș ț
a  Universită ii  de  Nord  Baia-Mare  iț ș
Universitatea  Ecologică  Bucure ti  (30  martieș
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  i  nediscriminare,ș
Comisia  pentru  monitorizarea  respectării
persoanelor  private  de  libertate  i  Institutulș
Român  pentru  Drepturile  Omului  cu  ocazia
Zilei  Interna ionale  de  con tientizare  aț ș
autismului (2 aprilie 2014)

Seminar  cu  tema  „Con tientizareaș
autismului”  organizat  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu
Catedra  UNESCO  pentru  pace  democratie  iș
toleran ă a Universită ii de Nord, Baia-Mare iț ț ș
Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din Româniaț ț
cu ocazia Zilei Interna ionale de Con tientizareț ș
a Autismului (2 aprilie 2014)

Conferin a  privind  „Sistemul  de  protec ie  aț ț
drepturilor  omului  instituit  de  Conven iaț
Europeană -  20 de ani de la ratificare de către
România a Conven iei Europene a Drepturilor iț ș
Libertă ilor Fundamentale ale Omului (20 iunieț
1994).  Executarea  hotărârilor  pronun ate  deț
Curtea  de  la  Strasbourg  în  cauzele  împotriva
României”,  organizată  de Comisia  juridică,  de
disciplină  i  imunită i,  Subcomisia  pentruș ț
monitorizarea  executării  hotărârilor  CEDO
pronun ate  împotriva  României  din  Cameraț
Deputa ilor  i  Institutul  Român  pentruț ș
Drepturile Omului (3 aprilie 2014)

Dezbatere  cu  tema  „Entită i  mici,  pericolț
mare  –  bolile  cu  transmitere  vectorială”
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Centrul
InfoEuropa i Asocia ia pentru Na iunile Uniteș ț ț
din  România  cu  ocazia  Zilei  mondiale  a
sănătă ii (7 aprilie 2014)ț

Masă rotundă cu tema „Etnia romă i dreptulș
la integrare în societate”, organizată de Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului  cu  ocazia
Zilei Interna ionale a Romilor (8 aprilie)ț

Etapa  na ională  a  Olimpiadei  de  tiin eț ș ț
socio-umane organizată de Ministerul Educa ieiț
Na ionale  în  parteneriat  cu  Institutul  Românț

pentru  Drepturile  Omului  la  Timi oara  (7-11ș
aprilie 2014)

Festivitatea de premiere a competi iei „Primaț
mea  carte”  cu  tema  acestui  an  „Cartea  cu
personalitate” organizată de Comisia Na ionalăț
a României  pentru UNESCO în parteneriat  cu
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,
ASP-net,  Asocia ia  Sol  Mentis  i  Asocia iaț ș ț
Family  Forum  la  Complexul  Muzeal  de  la
Gole ti,  parte  a  Programului  CNR  UNESCOș
„Mari familii române ti – Gole tii în istorie”ș ș  (15
aprilie 2014)

Dezbatere privind „Noile modificări  privind
criteriile medico-psihosociale pentru încadrarea
în  grad  de  handicap  propuse  de  Ministerul
Muncii,  Familiei,  Protec iei  Sociale  iț ș
Persoanelor  Vârstnice  i  Ministerul  Sănătă iiș ț
Publice (25 aprilie 2014)

Masă  rotundă  privind  „Raportul  Comisiei
Europene  privind  problemele  cuplurilor
interna ionale  din  Uniunea  Europeană”ț
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democra ie,ț
pace  i  toleran ă,  coala  Na ională  de  Studiiș ț Ș ț
Politice  i  Administrative,  Asocia ia  Românăș ț
pentru Libertate Personală i Demnitate Umană,ș
Asocia ia  Română pentru  Drepturile  Femeii  iț ș
Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din  Româniaț ț
(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,
democra ie, pace i toleran ă,  coala Na ionalăț ș ț Ș ț
de  Studii  Politice  i  Administrative,  Asocia iaș ț
Română pentru Libertate Personală i Demnitateș
Umană i Asocia ia pentru Na iunile Unite dinș ț ț
România (28 aprilie 2014)

Masă  rotundă  cu  tema  „Europa,  realită i  iț ș
perspective,  la  10  ani  de  la  cea  mai  mare
extindere  din  istoria  Uniunii  Europene”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia iaț
pentru  Na iunile  Unite  din  România,  Catedraț
UNESCO pentru drepturile omului, democra ie,ț
pace  i  toleran ă,  coala  Na ională  de  Studiiș ț Ș ț
Politice  i  Administrative,  Asocia ia  Clubul  deș ț
la  Cheia,  Asocia ia  Family  Forum (ț 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  interna ional  al  familiei  de  Comisiaț
Na ională  a  României  pentru  UNESCO  înț
parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului,  ASP-net,  Asocia ia  Solț
Mentis i Asocia ia Family Forum (ș ț 5 mai 2014)

Conferin a cu tema „Libertatea presei pentruț
un  viitor  mai  bun”  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
democra ie,  pace  i  toleran ă  cu  ocazia  Zileiț ș ț
Mondiale a Libertă ii Presei (5 mai 2014)ț

Dezbatere  cu  tema  „Drepturile  persoanelor
cu  handicap–noută ile  aduse  de  modificărileț
legii nr.55/2014 privind protec ia i promovareaț ș
drepturilor persoanelor cu handicap” organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asocia ia  pentru Na iunile  Uniteț ț
din România (12 mai 2014)

Conferin a  cu  tema  „Familii  sănătoase  –ț
piloni fundamentali ai unei societă i sănătoase”ț
organizată,  în  cadrul  manifestărilor  dedicate
Anului Interna ional al Familiei i aniversării aț ș
douăzeci de ani de la instituirea acestei zile de
către  ONU,  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia iaț
pentru Na iunile  Unite din România,  Asocia iaț ț
Clubul  de  la  Cheia  iș  Asocia ia  pentruț
Promovarea  Drepturilor  Familiei  „Family
Forum” (14 mai 2014)

Seminar  privind  raportul  Avocatului
Poporului  privind  delicven a  juvenilă  înț
România,  organizat  în  colaborare  cu  Comisia
pentru  drepturile  omului,  culte  i  problemeleș
minorită ilor na ionale a Camerei Deputa ilor iț ț ț ș
Institutul Român pentru Drepturile Omului (14
mai 2014)

Masă  rotundă  cu  tema  „Realizarea  unui
echilibru  între  via a  profesională  i  via a  deț ș ț
familie”  organizată de  Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia iaț
pentru Na iunile Unite din România i Asocia iaț ș ț
Clubul  de  la  Cheia,  în  cadrul  manifestărilor
consacrate  celei  de  a  douăzecea  aniversări  a
Zilei Interna ionale a Familiei i Ziua Familieiț ș
Române (15 mai 2014) 

A III-a edi ie a conferin ei interna ionale cuț ț ț
tema  „Eficien a  normelor  juridice.  Provocărileț
noului  deceniu”,  organizată  de  Universitatea
Cre tină „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca –ș

Facultatea  de  Drept  în  parteneriat  cu
Departamentul  de  Cercetări  Sociale  iș
Umanistice  al  Institutului  de  Istorie  „George
Bari iu”  din  Cluj-Napoca,  Departament  alț
Academiei  Române,  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului, Asocia ia Română de tiin eț Ș ț
Penale,  Institutul  de tiin e  Administrative dinȘ ț
Republica  Moldova,  Asocia ia  tiin ifică  deț Ș ț
Dreptul  Proprietă ii  Intelectuale  i  Societateaț ș
Română  a  Autorilor  i  Editorilor  de  Opereș

tiin ifice (Ș ț 15 - 17 mai 2014)
Conferin ă  cu  tema „Familia  secolului  XXIț

-avantaje  i  puncte  slabe”  organizată  deș
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ț
din  România,  Asocia ia  Română  pentruț
Libertate  Personală  i  Demnitate  Umană,ș
Asocia ia  Română  pentru  Drepturile  Femeii,ț
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheiaț  i  ș Asocia iaț
Family Forum (16 mai2014)

Premierea  ac iunii  cu tema „Scrisoare  cătreț
părin ii mei”, ț organizată de Comisia Na ională aț
României  pentru  UNESCO  în  parteneriat  cu
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,
ASP-net,  Asocia ia  Sol  Mentis  i  Asocia iaț ș ț
Family  Forum  în  cadrul  Programului  CNR
UNESCO (22 mai 2014)

Dezbatere cu tema „Protec ia i promovareaț ș
drepturilor  copilului  în  legisla ia  actuală”ț
organizată  cu  ocazia  Zilei  interna ionale  aț
copilului de Institutul Român pentru Drepturile
Omului  în  colaborare  cu  Asocia ia  pentruț
Na iunile  Unite  din  România,  i  Asocia iaț ș ț
Clubul de la Cheia (26-27 mai 2014)

Dezbatere  cu  tema  „Drepturile  copilului  în
legisla ia  na ională”  organizată  de  Institutulț ț
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Liga Independentă Română pentru Drepturile
Copilului i Tânărului i Family Forumș ș  (27-29
mai 2014)

Simpozion  cu  tema  „Economia  verde”,
organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului  în  colaborare  cu Asocia ia  Românăț
pentru Drepturile Omului la un Mediu Sănătos,
Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din  Româniaț ț
cu  ocazia  Zilei  Interna ionale  a  Mediului  (5ț
iunie 2014)

Masă rotundă cu tema „România la 20 de ani
de  când  este  parte  la  Conven ia  europeanăț
pentru  apărarea  drepturilor  omului  i  aș
libertă ilor  fundamentale”,  organizată  deț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
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colaborare cu  Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ț
din România i Asocia ia Clubul de la Cheia (11ș ț
iunie 2014)

Dezbatere privind cel de-al patrulea raport al
Comisiei  Europene  împotriva  Rasismului  iș
Intoleran ei  privind  România,  organizat  deț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu  Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ț
din  România,  Asocia ia  Română  pentruț
Libertate  Personală  i  Demnitate  Umană,ș
Asocia ia  Română pentru Drepturile  Femeii  iț ș
Asocia ia Clubul de la Cheia (18 iunie 2014)ț

Masă  rotundă  cu  tema  „Protec ia  iț ș
promovarea  drepturilor  refugia ilor”  organizatăț
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu  Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ț
din  România  i  Asocia ia  Română  pentruș ț
Libertate  Personală  i  Demnitate  Umană  cuș
ocazia  Zilei  Mondiale  a Refugia ilor  (20 iunieț
2014)

Simpozion  cu  tema  „Evolu ia  drepturilorț
economice,  sociale  i culturale la 15 ani de laș
ratificarea Cartei  Sociale Europene Revizuită”,
organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului  în  colaborare  cu  Asocia ia  Românăț
pentru Libertate Personală i Demnitate Umană,ș
Asocia ia Clubul de la Cheia,  Asocia ia pentruț ț
Na iunile  Unite  din  România  i  ț ș Asocia iaț
Family Forum (1 iulie 2014)

Conferin ă  cu  tema  „Investi ia  în  tineri”,ț ț
temă  aleasă  de  Organiza ia  Na iunilor  Uniteț ț
pentru celebrarea Zilei mondiale a popula iei iț ș
împlinirea a 40 de ani de la proclamarea Anului
interna ional  al  popula iei  i  de  la  conferin aț ț ș ț
Mondială  a  Popula iei,  desfă urată  în  lunaț ș
august  1974  la  Bucure ti,  organizată  deș
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asocia ia  pentru Na iunile  Uniteț ț
din  România,  Asocia ia  Family  Forum,ț  Liga
Independentă  Română  pentru  Drepturile
Copilului  i  Tânărului  i  Asocia ia  Românăș ș ț
pentru Libertate Personală i Demnitate Umanăș
(11 iulie 2014)

Masă  rotundă  cu  tema  „60  de  ani  de  la
intrarea în vigoare a Conven iei privind statutulț
refugia ilor”,  organizată  de  ț Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România iț ț ș
Asocia ia Clubul de la Cheia (28 iulie 2014)ț

Etapa na ională a concursului „Democra ie iț ț ș
toleran ă”ț  organizată  de  Ministerul  Educa ieiț
Na ionale  în  parteneriat  cu  Institutul  Românț

pentru Drepturile  Omului,  Inspectoratul  colarȘ
Jude ean  Bihor  i  cu  concursul  Primărieiț ș
Municipiului Oradea (28-31 iulie 2014)

Dezbatere  privind  proiectul  de  Lege pentru
modificarea  i  completarea  Legii  nr. 122/2006ș
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  iș
accesul  cetă enilor  la  actul  medical  precum iț ș
drepturile  persoanelor  cu  dizabilită i”,ț
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  cu  coordonarea  Spitalului
Jude ean Neam  (12-14 august 2014)ț ț

Masă rotundă organizată de Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România,ț ț
Asocia ia Clubul de la Cheiaț ,  Asocia ia Familyț
Forum  i  ș Asocia ia  Română  pentru  Libertateț
Personală  i  Demnitate  Umană  cu  prilejulș
intrării în vigoare a Conven iei de la Istanbul -ț
Conven ia  Consiliului  Europei  privindț
prevenirea  i  combaterea  violen ei  împotrivaș ț
femeilor  i  a  violen ei  domestice  (18  augustș ț
2014)

A XX-a edi ie a Universită ii Interna ionale aț ț ț
Drepturilor Omului cu tema „Dezvoltarea unor
noi  metode  i  mijloace  de  promovare  iș ș
protec ie  a  drepturilor  omului”,  organizată  deț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ț
din  România,  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, democra ie, pace i toleran ăț ș ț
i  Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Danș ț

Zlătescu” i cu concursul membrilor AIDC, ELI,ș
IDEF (23-28 august 2014)

Dezbatere  cu  tema  „Diferi i  dar  egali”ț
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia iaț
pentru Na iunile Unite din România cu prilejulț
Zilei  nedescriminării  care  se  sărbătore te  înș
România din anul 2000 (1 septembrie 2014)

Simpozion  cu  tema  „Alfabetizarea  iș
dezvoltarea durabilă”, temă aleasă pentru acest
an  de  Organiza ia  Na iunilor  Unite  pentruț ț
Educa ie,  tiin ă  i  Cultură  pentru  marcareaț Ș ț ș
Zilei  Interna ionale  pentru  Alfabetizare,ț
organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului  în  colaborare  cu  Asocia ia  Românăț
pentru Libertate Personală i Demnitate Umanăș
i Liga Independentă Română pentru Drepturileș
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Copilului i Tânărului (6 septembrie 2014) ș
Conferin a cu tema „Implicarea tineretului înț

democra ie”,  temă  propusă  de  Organiza iaț ț
Na iunilor  Unite  pentru  Ziua  Mondială  aț
Democra iei,  organizată  de  Institutul  Românț
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Liga
Independentă  Română  pentru  Drepturile
Copilului  i  Tânărului  i  Asocia ia  pentruș ș ț
Na iunile  Unite  din  România  (15  septembrieț
2014)

Întâlnire  cu  Avocatul  Poporului  cu  tema
„Prevenirea  torturii  i  a  altor  pedepse  oriș
tratamente cu cruzime, inumane sau degradante
în locurile de deten ie”, organizată de institu iaț ț
Avocatul  Poporului  i  Institutul  Român pentruș
Drepturile Omului (18 septembrie 2014) 

Întâlnirea  cu  tema „Traficul  de  persoane iș
prostitu ia  for ată  în  Europa”  organizată  deț ț
Comisia  pentru  drepturile  omului,  culte  iș
problemele  minorită ilor  na ionale  a  Camereiț ț
Deputa ilor  cu participarea  delega iei  Comisieiț ț
pentru  drepturile  omului  i  ajutoare  umanitareș
din  Bundestag,  condusă  de  domnul  Michael
Brand,  pre edintele  comisiei,  a  membrilorș
Comisiei pentru drepturile omului i minorită i aș ț
Senatului  i  a  reprezentan ilor  Institutuluiș ț
Român  pentru  Drepturile  Omului  (18
septembrie 2014)

Masa  rotundă  cu  tema  „Aspecte  privind
libertatea religioasă i educa ia pentru toleran ăș ț ț
i  respectul  pentru  semeni”,  organizată  deș

Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asocia ia  pentru Na iunile  Uniteț ț
din  România,  Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  iț ș
Asocia ia Română pentru Libertate Personală iț ș
Demnitate Umană (19-20 septembrie 2014)

Masă  rotundă  cu  tema  „Sărbători i  cu  noiț
Ziua  europeană  a  limbilor”,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asocia ia  pentru Na iunile  Uniteț ț
din România i Asocia ia Clubul de la Cheia cuș ț
ocazia  Zilei  Europene  a  Limbilor  (24
septembrie 2014)

Conferin a  cu  tema  „Abilită ile  contează”ț ț
organizată  în  cadrul  proiectului  “Abilită ileț
contează–  Implementarea  clasificării
interna ionale  a  Func ionării,  Dizabilită ii  iț ț ț ș
Sănătă ii  în  serviciile  de  incluziune  socialăț
pentru persoanele utilizatoare de scaune rulante
din  România”  organizată  de  Funda iaț
Motivation  România  în  parteneriat  cu  Swiss
Paraplegic Research din Elve ia cu participareaț

exper ilor  i  reprezen i  din  cadrul  Ministerulț ș ț
Sănătă ii, Ministerul Muncii, Familiei, Protec ieiț ț
Sociale  i  Persoanele  Vârstnice,  Autoritateaș
Na ională pentru Protec ia Drepturilor Copiluluiț ț
i  Adop ie,  Institutul  de Expertiză  Medicală  iș ț ș

Recuperare  a  Capacită ii  de  Muncă,  Institutulț
Român  pentru  Drepturile  Omului,  organiza iiț
neguvernamentale  cu  activitate  în  domeniu,
speciali ti  din  domeniul  dizabilită ii  iș ț ș
reabilitării,  precum  i  persoane  cu  dizabilită iș ț
(24-25 septembrie 2014)

Lansarea  raportului  în  limba  engleză
„Drepturi  egale  i  mediu accesibil”  realizat  deș
Institutul Român pentru Drepturile Omului (25
septembrie 2014)

Dezbatere privind proiectul  de modificare a
HG  nr.  1007/2010  privind  aprobarea
programelor  de  interes  na ional  în  domeniulț
protec iei  familiei  i  a  drepturilor  copiluluiț ș
pentru perioada 2010-2012, lansat în dezbatere
publică  de  Ministerul  Muncii,  Familiei,
Protec iei  Sociale  i  Persoanelor  Vârstnice,ț ș
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia iaț
Română  pentru  Drepturile  Femeii  i  Asocia iaș ț
Română pentru Libertate Personală i Demnitateș
Umană  i  Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  (26ș ț
septembrie 2014)

Conferin a cu tema „Dreptul la informa ie unț ț
drept  al  cetă enilor”  organizată  de  Institutulț
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  dinț ț
România  i  Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  cuș ț
ocazia  Zilei  interna ionale  a  dreptului  de  a  tiț ș
(29 septembrie 2014)

Masă rotundă cu tema „Drepturile  copilului
la  joc  i  activită i  recreative”,  temă  careș ț
reprezintă titlul rezolu iei ini iată de România iț ț ș
adoptată  la  25  septembrie  a.c.  de  Consiliul
Organiza iei Na iunilor Unite pentru Drepturileț ț
Omului, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Liga
Independentă  Română  pentru  Drepturile
Copilului i Tânărului, Asocia ia Română pentruș ț
Drepturile  Femeii  i  Asocia ia  Română pentruș ț
Libertate  Personală  i  Demnitate  Umană  (30ș
septembrie 2014)

Masă rotundă cu tema „Dreptul fundamental
al  persoanelor  de  vârsta  a  treia  la  protec ieț
medicală  i  socială”  organizată  de  Institutulș
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  dinț ț
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România i Asocia ia Română pentru Apărareaș ț
Drepturilor Omului la Vârsta a Treia, Asocia iaț
Română pentru Libertate Personală i Demnitateș
Umană,  Asocia ia  Română  pentru  Drepturileț
Femeii,  Liga  Independentă  Română  pentru
Drepturile Copilului i Tânărului cu ocazia Zileiș
Interna ionale  a  Persoanelor  Vârstnice  (1ț
octombrie 2014)

Simpozion  cu  tema „Educa ia  –  instrumentț
pentru  promovarea  culturii  non-violen ei”ț
organizat  cu  prilejul  Zilei  interna ionale  aț
non-violen ei  de  Institutul  Român  pentruț
Drepturile  Omului,  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, democra ie, pace i toleran ăț ș ț
i Liga Independentă Română pentru Drepturileș

Omului  la  Cultură  i  Sănătate  (2  octombrieș
2014)

Masă  rotundă  privind  „Via a  cuț
schizofrenie”,  tema  acestui  an  pentru  Ziua
Mondială  a  Sănătă ii  Mintale,  organizată  deț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ț
din  România,  Asocia ia  Română  pentruț
Libertate  Personală  i  Demnitate  Umană,ș
Asocia ia  Română pentru Apărarea Drepturilorț
Omului la Vârsta a Treia i Asocia ia Românăș ț
pentru Drepturile Femeii (10 octombrie 2014)

Dezbatere  cu  tema  „Să  ac ionăm  împreunăț
pentru a ie i din sărăcie” organizată de Institutulș
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  dinț ț
România i Asocia ia Clubul de la Cheia “Victorș ț
Dan  Zlătescu”  cu  ocazia  Zilei  Interna ionaleț
pentru Eradicarea Sărăciei (17 octombrie 2014)

Simpozion  cu  tema  „Ora e  verzi”,  temăș
propusă  de  ONU pentru  acest  an  pentru  Ziua
Na iunilor Unite organizat de Institutul Românț
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu
Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din Româniaț ț
(21 octombrie 2014)

Simpozion  cu  tema  „Ziua  Organiza ieiț
Na iunilor  Unite”  organizată  de  Facultatea  deț
Drept  Cluj-Napoca,  a  Universită ii  Cre tineț ș
“Dimitrie Cantemir” Bucure ti în parteneriat cuș
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  iș
Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din Româniaț ț
(25 octombrie 2014)

Curs de formare cu tema „Săptămâna ONU”
organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului  la  coala  Gimnazială  „ConstantinȘ
Angelescu” din Constan a (27 octombrie 2014)ț

Inaugurarea  expozi iei  na ionale  deț ț
creativitate didactică a celei de-a VII-a edi ie aț
concursului na ional de creativitate didactică înț
domeniul  materialelor  auxiliare destinate
educa iei  pentru  drepturile  omului,  democra ieț ț
i  o  cultură  a  păcii  în  învă ământulș ț

preuniversitar  i  ș organizată  de  Ministerul
Educa iei  i Cercetării  tiin ifice în parteneriatț ș Ș ț
cu Institutul Român pentru Drepturile Omului iș
Casa  Corpului  Didactic  Cluj  (31  octombrie
2014) 

Conferin a  cu  tema  „Ura  –  o  amenin areț ț
periculoasă  pentru  democra ie  i  pace”,ț ș
organizată  cu  ocazia  Zilei  Interna ionale  deț
Luptă  Împotriva  Fascismului  iș
Antisemitismului  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democra ie,ț
pace  i  toleran ă,  coala  Na ională  de  Studiiș ț Ș ț
Politice i Administrative (10 noiembrie 2014)ș

Conferin a Interna ională a Nediscriminării iț ț ș
Egalită ii  de  anse  –  NEDES  2014  cu  temaț Ș
„Exercitarea  dreptului  la  nediscriminare  iș
egalitate  de anse în societatea  contemporană”ș
organizată  de  Universitatea  Cre tină  „Dimitrieș
Cantemir”  Bucure ti  în  parteneriat  cu  Cameraș
Deputa ilor  i  Consiliul  Na ional  pentruț ș ț
Combaterea  Discriminării  i  cu  concursulș
Institutului  Român  pentru  Drepturile  Omului
(12-14 noiembrie 2014)

Conferin a interna ională  cu tema „Nationalț ț
law  between  harmonization  and
euro-compatibility”  organizată  de
Departamentul  de  Drept  i  Administra ieș ț
Publică  din  cadrul  Facultă ii  de  tiin eț Ș ț
Economice,  Juridice  i  Administrative,ș
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mure  înș
parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului,  Asocia ia  „Pro  Iure”  dinț
Târgu  Mure ,  Universitatea  din  Miskolc,ș
Ungaria,  Universitatea  din  Salento,  Italia,
Revista  „Curentul  Juridic”,  Asocia ia  Românăț
de Drept i Afaceri  Europene i Baroul Mureș ș ș
(13 -14 noiembrie 2014)

Cursul de formare cu tema „Educa ie pentruț
drepturile omului i ale copilului”,ș  organizat de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucure tiș
(17 noiembrie 2014)

Masă  rotundă  cu  tema  „25  de  ani  de  la
adoptarea  Conven iei  ONU  pentru  Drepturileț
Copilului, organizată de Institutul Român pentru
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Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asocia iaț
pentru  Promovarea  Drepturilor  Familiei
„Family  Forum”,  Liga  Independentă  Română
pentru  Drepturile  Copilului  i  Tânărului  iș ș
Asocia ia Română pentru Libertate Personală iț ș
Demnitate Umană (20 noiembrie 2014)

Prima  conferin ă  interna ională  cu  temaț ț
„Dreptul  i  justi ia  administrativă  dintr-oș ț
perspectivă  interdisciplinară”  organizată  de

coala  Na ională  de  Studii  Politice  iȘ ț ș
Administrative  în  parteneriat  cu  Universitatea
Sakarya,  Turcia,  Facultatea  de  tiin eȘ ț
Economice i Administrative i în cooperare cuș ș
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului
(20-22 noiembrie 2014)

Dezbatere cu tema „Măsuri de combatere iș
de prevenire  a  violen ei  împotriva  femeilor  laț
nivel na ional i regional” organizată, în cadrulț ș
campaniei  „Să  ne  unim  pentru  a  pune  capăt
violen ei  împotriva  femeilor”,  ini iată  deț ț
Secretarul general ONU, care se va desfă ura înș
perioada  25  noiembrie  -10  decembrie  (Ziua
Interna ională  a  Drepturilor  Omului),  deț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului
(24-26 noiembrie 2014

Masă  rotundă  cu  tema  „Nu  violen eiț
împotriva  femeilor”  organizată  de  Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului,  Asocia iaț
pentru Na iunile Unite din România i Asocia iaț ș ț
Clubul de la Cheia “Victor  Dan Zlătescu” (25
noiembrie 2014)

Cursul  de  formare  cu  tema  „Drepturile  iș
obliga iile  copiilor  pe  în elesul  tuturor”,ț ț
organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în parteneriat cu  coalaȘ  Gimnazială nr.
190 „Marcela  Pene ”  i  Comisia  Na ionalăș ș ț
pentru UNESCO (3 decembrie 2014)

Conferin a  cu  tema  „Violen a  domestică  iț ț ș
instrumentele  na ionale  i  interna ionale  deț ș ț
prevenire i combatere a acesteia” organizată deș
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, democra ie, pace i toleran ăț ș ț
i  Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  (5  decembrieș ț

2014)
Simpozion  cu  tema  „Legisla ia  na ională,ț ț

regională  i  universală  privind  prevenirea  iș ș
combaterea traficului de persoane” organizat de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  iș
Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din Româniaț ț
cu ocazia împlinirii la 10 decembrie a 60 de ani
de  la  aderarea  României  la  Conven ia  pentruț

reprimarea  traficului  cu  fiin e  umane  i  aț ș
exploatării  prostitu iei  semenilor  (8  decembrieț
2014)

Simpozion  cu  tema  „Săptămâna  drepturilor
omului”,  organizat  de  Facultatea  de  Drept
Cluj-Napoca,  a Universită ii Cre tine ”Dimitrieț ș
Cantemir” Bucure ti în parteneriat cu Institutulș
Român  pentru  Drepturile  Omului  i  Asocia iaș ț
pentru  Na iunile  Unite  din  România  (8-12ț
decembrie 2014)

Simpozion  cu  tema  „Drepturile  omului  –
365”, organizat cu ocazia Zilei Interna ionale aț
Drepturilor  Omului  de  Comisia  pentru
drepturile  omului,  culte  i  problemeleș
minorită ilor na ionale a Camerei Deputa ilor iț ț ț ș
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Subcomisia  parlamentară  pentru
monitorizarea  executării  hotărârilor  CEDO
pronun ate împotriva România i în parteneriatț ș
cu  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  dinț ț
România (10 decembrie 2014)

Jurizarea  lucrărilor  prezentate  în  cadrul
expozi iei  na ionale  de  creativitate  didacticăț ț
„EXPO 2014 – Cluj”,  organizată  de  Ministerul
Educa iei i Cercetării ț ș tiin ificeȘ ț  în parteneriat cu
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  iș
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  Asocia iaț
pentru Na iunile Unite din România i Asocia iaț ș ț
Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan  Zlătescu”  în
cadrul  manifestărilor  consecrate  zilei  de  10
decembrie  –  Ziua  Interna ională  a  Drepturilorț
Omului (10-11 decembrie 2014)

Campania  de  con tientizare  i  informare  aș ș
popula iei  privind  drepturile  omului  numităț
„Scrisoare către trecători” organizată cu ocazia
celebrării  Zilei  Interna ionale  a  Drepturilorț
Omului de Asocia ia pentru Dialog Interculturalț
cu sprijinul Institutului Roman pentru Drepturile
Omului,  a  Comisiei  Na ionale  a  Românieiț
pentru  UNESCO  i  a  metodi tilor  DSU  dinș ș
municipiul  Bucure ti  realizată  în  mai  multeș
ora e din ară:Bucure ti, Pite ti, Curtea de Argeș ț ș ș ș
cu concursul  Colegiul  Na ional  „Vlaicu  Voda”ț
Curtea  de  Arge ,  Colegiul  Na ional  Licealș ț
„Zinca  Golescu”,  Pite ti  i  un mare număr deș ș
licee  din  Bucure ti  coordonate  de  profesorii,ș
metodi tii  i  inspectorul  DSU  al  ISMB:ș ș
Colegiul  Na ional  „Mihai  Viteazul”,  Colegiulț
Na ional  „Ion  Luca  Caragiale”,  Colegiulț
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Na ional  „Gheorghe Lazăr”,  Colegiul  Na ionalț ț
„Ion  Creanga”,  Colegiul  Na ional  „Mihaiț
Eminescu”  Colegiul  Na ional  „Octavț
Onicescu”,  Liceul  Teoretic  „Jean  Monnet”,
Complexul  Educa ional  Lauder,  coalaț Ș
Postliceală  Sanitară  Fundeni  (10  decembrie
2014)

Masa  rotundă  cu  tema  „Promovarea  iș
protec ia  drepturilor  minorită ii  rome”ț ț
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia iaț
Clubul de la Cheia cu ocazia Zilei Minorită ilorț
Na ionale (10-12 decembrie 2014)ț

Simpozion cu tema „Promovarea i protec iaș ț
drepturilor omului în sistemul ONU”, organizat
cu ocazia împlinirii a 59 de ani de la aderarea
României  la  Organiza ia  Na iunilor  Unite,  deț ț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asocia ia  pentru Na iunile  Uniteț ț
din  România  i  Asocia ia  Clubul  de  la  Cheiaș ț
“Victor Dan Zlătescu” (11 decembrie 2014)

Edi ia  a  II-a  a  conferin ei  interna ionale  cuț ț ț
tema „Cultura  europeană a drepturilor  omului.
Dreptul la fericire” organizată de Universitatea
Cre tină  „Dimitrie  Cantemir”  Bucure ti,ș ș
Academia  Română,  Institutul  Interna ionalț

pentru  Drepturile  Omului  i  Institutul  Românș
pentru  Drepturile  Omului  (11-13  decembrie
2014)

Cursul de formare cu tema „Educa ie pentruț
drepturile omului i ale copilului”,ș  organizat de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu Colegiul  Na ional  „Spiru Haret”ț
(12 decembrie 2014)

A  V-a  edi ie  a  simpozionului  cu  temaț
„Drepturile  i  libertă ile  fundamentale  aleș ț
omului” organizat de Funda ia „Adolescen a” înț ț
parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului,  Inspectoratul  colar  alȘ
jude ului  Prahova  i  Casa  Corpului  Didacticț ș
Prahova  manifestare  dedicată  Zilei
Interna ionale  a  Drepturilor  Omului  (12ț
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 Asocia iaț
pentru  Na iunile  Unite  din  Româniaț
(ANUROM)  i  cu  participarea  unorș
reprezentan i ai Ministerului Afacerilor Externeț
(14 decembrie 2014).
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ANEXA B

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

Conferin a  na ională  cu  tema  „Bariere  înț ț
integrarea  i  reintegrarea  profesională  aș
persoanelor  cu  dizabilită i,  organizată  deț
Federa ia  Organiza ia  Na ională  a  Persoanelorț ț ț
cu Handicap din România în cadrul proiectului
„Excelent – Înfiin area unei re ele de centre deț ț
excelen ă în furnizarea serviciilor de reabilitareț
i  integrare  profesională  pentru  persoane  cuș

dizabilită i, ca grup vulnerabil pe pia a muncii”ț ț
(16 ianuarie 2014)

Conferin a  de  încheiere  a  proiectuluiț
ECLIPSE (European Citizenship Learning in a
Programe for Secondary Education – „Învă areaț
cetă eniei  europene  în  cadrul  programuluiț
adresat  învă ământului  preuniversitar”,ț
organizată  de  coala  Na ională  de  StudiiȘ ț
Politice i Administrative (17 ianuarie 2014)ș

Lansarea volumului „Dic ionar de Drepturileț
Omului”,  organizată  de  Editura  CH  Beck în
parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe (23
ianuarie 2014)

Simpozion  cu  tema  „Protec ia  datelorț
personale  –  prezent  i  viitorș ”,  organizat  de
Autoritatea  Na ională  de  Supraveghere  aț
Prelucrării  Datelor  cu  Caracter  Personal  cu
ocazia  Zilei  Europene  a  Protec iei  Datelor,  ziț
care  marchează  împlinirea  a 33  de  ani  de  la
semnarea  Conven iei  pentru  protec iaț ț
persoanelor  privind  prelucrarea  automatizată  a
datelor cu caracter personal (28 ianuarie 2014)

Conferin a  finală  a  proiectului  EXCELENTț
„Excelent – Înfiin area unei re ele de centre deț ț
excelen ă în furnizarea serviciilor de reabilitareț
i  integrare  profesională  pentru  persoane  cuș

dizabilită i, ca grup vulnerabil pe pia a muncii”ț ț
implementat de Federa ia Organiza ia Na ionalăț ț ț
a  Persoanelor  cu  Handicap  din  România  în
parteneriat  cu Funda ia pentru Voi,  Centrul  deț
Resurse i Informare pentru Profesiuni Sociale,ș
Funda ia Centrul de Resurse pentru Educa ie iț ț ș
Formare Profesională, Asocia ia Handicapa ilorț ț
Fizic din Satu Mare, Societatea Handicapa ilorț
Fizic  Bacău,  R4  Consultan ă  i  Formareț ș
Profesională  i  Centrul  de  Reabilitareș
Profesională Gaia, Portugalia (29 ianuarie 2014)

Conferin a interna ională cu tema „Româniaț ț
i Curtea Interna ională de Justi ie, 5 ani de laș ț ț

Hotărârea  privind  delimitarea  maritimă  în

Marea  Neagră”,  organizată  de  Ministerul
Afacerilor Externe (3 februarie 2014)

Seminarul  regional  cu  tema  „Transpunerea
angajamentelor interna ionale privind drepturileț
omului  în  realită i  na ionale:  contribu iaț ț ț
parlamentelor  la  activitatea  Consiliului
Drepturilor  Omului  al  Na iunilor  Unite”,ț
organizat de Camera Deputa ilor în cooperare cuț
Uniunea  Interparlamentară  (17-18  februarie
2014)

Lansarea campaniei na ionale de informare iț ș
con tientizare  cu  tema „Tinerii  votează-Tineriiș
contează”, cofinan ată prin Programul Comisieiț
Europene „Tineret în Ac iune” i organizată deț ș
Consiliul Tineretului din România în parteneriat
cu  Autoritatea  Electorală  Permanentă  (18
februarie 2014)

Seminarul juridic la nivel înalt  organizat de
Equinet – Re eaua Europeană a Organismelor deț
Egalitate  în  colaborare  cu  Comisia  Europeană
(18-19 februarie 2014)

Întâlnirea  Grupului  de  lucru  privind
elementele  strategice  a  planurilor  na ionale  deț
ac iune  prin  punerea  în  aplicare  a  principiilorț
directoare a Organiza iei Na iunile Unite privindț ț
drepturile omului i mediul de afaceri organizatăș
de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (20
februarie 2014)

Reuniunea  pregătitoare,  a  celei  de-a  110–a
sesiuni  a  Comitetului  Drepturilor  Omului,
privind criteriile i metodele ce trebuie adoptateș
de institu iile na ionale de drepturile omului laț ț
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  iș
prezentarea raportului pe douăzeci de ani  (1- 2
martie 2014)

Prima  întâlnire  a  exper ilor  privindț
Programul  „Copii  i  tineri  afla i  în  situa ii  deș ț ț
risc  i  ini iative  locale  i  regionale  pentruș ț ș
reducerea  inegalită ilor  na ionale  i  pentruț ț ș
promovarea  incluziunii  sociale”  finan at  prinț
intermediul Mecanismului Financiar al Spa iuluiț
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  i  Consiliulș
Na ional de Combatere a Discriminării ț (4 martie
2014)

Conferin a  de  lansare  a  studiului  Agen ieiț ț
pentru  Drepturi  Fundamentale  cu  tema
„Violen a  împotriva  femeii  din  Uniuneaț
Europeană:  Abuzul  de  acasă,  de  la  servici,  în
public  i  online”,  organizată  sub  auspiciileș
pre iden iei  Greciei  în  cooperare  cuș ț
Secretariatul  General  al  Consiliului  Uniunii
Europene (5 martie 2014)

Sesiunea  de  comuicări  tiin ifice  cu  temaș ț
„Caracterul  regimurilor  politice  române ti  înș
epoca contemporană i problematica drepturilorș
omului consfin ite în constitu ie” organizată deț ț
Universitatea  Cre tină  „Dimitrie  Cantemir”ș
Bucure ti,  Institutul  Interna ional  pentruș ț
Drepturile  Omului  împreună  cu  Institutul  de

tin e  Politice  i  Rela ii  Interna ionale  iȘ ț ș ț ț ș
Institutul  de  Cercetări  Juridice  „Andrei
Rădulescu”  ale  Academiei  Române  i  înș
parteneriat  cu  Editura  Universul  Juridic  iș
Revista de Drept Public (6 martie 2014)

Sesiunea omagială „ ase decenii de cercetareȘ
tiin ifică  în  domeniul  dreptului  –  Tradi ie  iș ț ț ș

perspectivă  în  tiin a  juridică  românească”,ș ț
organizată de Academia Română - Institutul de
Cercetări  Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” (6
martie 2014)

Sesiunea anuală de comunicări tiin ifice cuș ț
tema  “Doctrina  juridică  românească:  între
tradi ie  i  reforme”  ț ș organizată  de Institutul  de
Cercetări  Juridice „Acad.Andrei  Rădulescu” al
Academiei Române (7 martie 2014)

Conferin a  na ională  cu  tema  „Semnifica iaț ț ț
informa iei  în  via a  politico-diplomatică  iț ț ș
publică. Administratorul informa iei în Româniaț
ultimului  secol  (1914-2014),  organizată  de
Centrul de Cercetări tiin ifice InterdisciplinareȘ ț
„Dumitru  Stăniloae”  al  Universită ii  „Valahia”ț
din Târgovi te, Academia de Poli ie „Alexandruș ț
Ioan  Cuza”  în  parteneriat  cu  Academia
Română–Institutul  Na ional  pentru  Studiulț
Totalitarismului,  Universitatea  „Ovidius”  din
Constan a  i  Funda ia  Ecumenică  „Pro  Axeț ș ț
Mundi” (11 martie 2014)

Conferin a  dedicată  procesului  deț
monitorizare  a  modului  în  care  este
implementată  Conven ia  ONU  privindț
drepturile  persoanelor  cu  dizabilită i  iț ș
realizarea  unei  raportări  eficiente  către

Comitetul  ONU,  organizată  de  Comisia  de
Drepturile  Omului  din  Irlanda  de  Nord  iș
Re eaua  Europeană  de  Institu ii  Na ionaleț ț ț
pentru Drepturile Omului cu suportul Oficiului
Înaltului  Comisar  ONU  pentru  Drepturile
Omului (13-15 martie 2014)

Conferin a cu tema „Punerea în executare aț
hotărârilor  Cur ii  Europene  a  Drepturilorț
Omului  în  materie  de  condi ii  de  deten ie”,ț ț
organizată de Institutul Na ional al Magistraturiiț
în  parteneriat  cu Ministerul  Afacerilor  Externe
i Consiliul Europei (17-18 martie 2014)ș

Campania  „Diversitatea  ne  dă  putere!”
organizată de Funda ia Adolescen a i Colegiulț ț ș
Na ional „Mihai Viteazu” din Ploie ti în cadrulț ș
săptămânii  europene  de  ac iune  împotrivaț
rasismului (17-25 martie 2014)

Seara  de  Gală  a  Francofoniei  organizată  la
Ateneul  Român  de  Ministerul  Afacerilor
Externe i Camera Deputa ilor în cooperare cuș ț
Ministerul  Culturii  i  Grupul  Ambasadelor,ș
Delega iilor  i  Institu iilor  Francofone  dinț ș ț
România  cu  ocazia  Zilei  Interna ionale  aț
Francofoniei (20 martie 2014)

Conferin a interna ională cu tema „25 yearsț ț
later:  Building  an  efficient  public
administration-Best  practices  and  challenges”
organizată  de Institutul  Polonez din Bucure ti,ș
Ambasada Marii Britanii la Bucure ti i coalaș ș Ș
Na ională  de  Studii  Politice  i  Administrative,ț ș
Facultatea de Administra ie  Publică (20 martieț
2014)

Conferin a  interna ională  cu  tema  “Nouaț ț
legisla ie penală-etapă importantă în dezvoltareaț
dreptului  român”  organizată  de  Institutul  de
Cercetări  Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al
Academiei  Române în parteneriat  cu Asocia iaț
Română de tiin e Penale i Uniunea Juri tilorȘ ț ș ș
din România i Publica ia „Dreptul” (21 martieș ț
2014)

Forumul  cu  tematicile:  „Apă  i  energie,ș
vreme i climă – implicarea tinerilor pentru unș
viitor  sustenabil”  i  „Pădurile  României,ș
încotro?”  organizat  cu  prilejul  celebrării  Zilei
Mondiale  a  Pădurilor  (21  martie),  Ziua
Mondială a Apei (22 martie) i Ziua Mondială aș
Meteorologiei  (23  martie)  de  Academia  de

tiin e  Agricole  i  Silvice  „GheorgheȘ ț ș
Ionescu-Sise ti”,  Funda ia  Grupul  de  Ini iativăș ț ț
Ecologică i Dezvoltare Durabilă, Administra iaș ț
Na ională de Meteorologie (21 martie 2014)ț
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Conferin a  regională  pentru  Europa  aț
Adunării  Parlamentare  a  Francofoniei  (APF),
organizată  de Parlamentul  României  -  Camera
Deputa ilor,  cu  participarea  delega iilorț ț
parlamentare din statele Europene, în cooperare
cu APF (21-24 martie 2014)

Conferin a cu tema „Identitatea europeană laț
proba crizei  economice”,  organizată  de coalaȘ
Na ională  de  Studii  Politice  i  Administrative,ț ș
Facultatea  de  Administra ie  Publică  cuț
participarea  Excelen ei  Sale  Doamna  Kalliopiț
Avraam,  Ambasador  al  Republicii  Cipru  în
România (24 martie 2014)

Dezbaterea  proiectului  de  lege  privind
exercitarea profesiei de bonă în cadrul edin eiș ț
comune  a  Subcomisiei  pentru  egalitate  de
tratament i nediscriminare din cadrul Comisieiș
pentru  drepturile  omului,  culte  i  problemeleș
minorită ilor  na ionale  i  Subcomisia  pentruț ț ș
protec ia  copilului  din  cadrul  Comisiei  pentruț
muncă  i  protec ie  socială  din  Cameraș ț
Deputa ilor (31 martie 2014)ț

Conferin a  cu  tema  „Identită i  europene.ț ț
Literatură  i  imagina ie”  organizată  deș ț
Facultatea  de  Administra ie  Publică,  coalaț Ș
Na ională de Studii Politice i Administrative înț ș
cadrul proiectului „Dialogurilor despre identită iț
europene” (1 aprilie 2014)

Întâlnire  privind  situa ia  persoanele  cuț
dizabilită i,  protec ia  copiilor  i  situa iaț ț ș ț
persoanelor de etnie romă cu Comisarul pentru
drepturile  omului  al  Consiliului  Europei  –  dl
Nils  Muižnieks,  organizată  de  Comisia  pentru
drepturile  omului,  culte  i  problemeleș
minorită ilor na ionale a Camerei Deputa ilor (2ț ț ț
aprilie 2014)

Dezbatere  în  cadrul  Comisiei  pentru
drepturile  omului,  culte  i  problemeleș
minorită ilor  na ionale  a  Camerei  Deputa ilorț ț ț
privind  adoptarea  proiectului  de  lege  privind
aprobarea O.G. nr.1/2014 pentru modificarea iș
completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în
România  i  a  O.G.  nr.  44/2004  privindș
integrarea socială a străinilor care au dobândit o
formă  de  protec ie  sau  de  drept  de  edere  înț ș
România  precum  i  a  cetă enilor  statelorș ț
membre (2 aprilie 2014)

Sesiunea anuală de comunicări tiin ifice cuș ț
tema  „Impactul  noilor  coduri  asupra  vie iiț
juridice române ti” organizată de Facultatea deș
Drept  i  tiin e  Administrative  din  cadrulș Ș ț
Universită ii  Ecologice  Bucure ti  cu  ocaziaț ș

aniversării  a  24  de  ani  de  existen ă  (3  aprilieț
2014)

Colocviu  cu  tema  „Managementul  crizelor
bancare. Insolven a i falimentul institu iilor deț ș ț
credit”,  organizat  de  Asocia ia  Europeană  deț
Drept  Bancar  i  Financiar  –  România  (3-5ș
aprilie 2014)

Conferin a  cu  tema  „Minorită ile  iț ț ș
identitatea europeană. Aromânii”, organizată de

coala  Na ională  de  Studii  Politice  iȘ ț ș
Administrative,  Facultatea  de  Administra ieț
Publică (7 aprilie 2014)

Workshop  cu  tema  „Euroscepticism  iș
europopulism  în  contextul  alegerilor  pentru
Parlamentul  European”,  organizat  de  coalaȘ
Na ională  de  Studii  Politice  i  Admnistrativeț ș
(9-11 aprilie 2014)

Conferin a  cu  tema  „Aspecte  privindț
aplicarea  noilor  coduri  penale  i  civile”  ,ș
sec iunea I  cu tema „Codul penal i  Codul deț ș
procedură  penală.  Dificultă i  de  interpretare  iț ș
aplicare”  organizată  de Parlamentul  României,
Comisia  juridică,  de  disciplină  i  imunită i  iș ț ș
Comisia  juridică,  de  numiri,  disciplină,
imunită i  i  validări,  Ministerul  Justi iei,ț ș ț
Asocia ia Magistra ilor din România, FACIAS,ț ț
Uniunea Na ională a Barourilor din România iț ș
Uniunea Juri tilor din România (14 -15 aprilieș
2014)

Conferin a  cu  tema  „Modificări  aduse  deț
Noul  cod  penal  i  de  Noul  cod  de  procedurăș
penală. Aspecte de drept comparat”, organizată
de  Ministerul  Justi iei  în  parteneriat  cuț
Ministerul  Afacerilor  Externe  al  Regatului

ărilor de Jos (Ț 15-16 aprilie 2014)
Masă rotundă cu tema „Inser ia absolven ilorț ț

de  învă ământ  universitar-criteriu  deț
performan ă educa ională”, organizată de coalaț ț Ș
Na ională  de  Studii  Politice  i  Administrativeț ș
(17 aprilie 2014)

Sesiunea  de  comunicări  tiin ifice  cu  temaș ț
„Jurispruden a Cur ii Constitu ionale în materiaț ț ț
drepturilor omului” organizată de Universitatea
Cre tină  „Dimitrie  Cantemir”  i  Institutulș ș
Interna ional  pentru  Drepturile  Omului  (23ț
aprilie 2014)

Expozi ia „Talent descătu at. Justi ia le-a datț ș ț
o  ansă.  Tu?”  cu  crea iile  artistice  aleș ț
persoanelor  aflate  în  supraveghere,  organizată
de  Serviciul  de  Proba iune  Bucure ti  iț ș ș
Sindicatul  Na ional  al  Consilierilor  dinț
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Serviciile  de  Proba iune  la  Palatul  Justi ieiț ț
(28-29 aprilie 2014)

Conferin a  cu  tema  „Cultura  europeană  aț
drepturilor  omului,  dreptul  la  educa ie”ț
organizată  de  Universitatea  Cre tină  „Dimitrieș
Cantemir”  i  Institutul  Interna ional  pentruș ț
Drepturile Omului (8 mai 2014)

A II-a  edi ie  a  conferin ei  interna ionale  deț ț ț
drept, studii europene i rela ii interna ionale cuș ț ț
tema „Rolul Europei într-o societate polarizată”,
organizată de Universitatea „Titu Maiorescu” –
Facultatea de Drept în parteneriat cu ARDAE iș
Editura Hamangiu (9-10 mai 2014)

Conferin a  cu  tema  „ț Hotărârile  CEDO  în
cauzele  împotriva  României.  Analiză,
consecin e,  autorită i  poten ial  responsabile  înț ț ț
perioada  1994-2010.  Evolu ia  cadrului  internț
privind imobilele preluate abuziv i alte posibileș
disfunc ionalită i  sistemice”,  organizată  deț ț
Centrul  de  Studii  de  Drept  European  al
Institutului  de  Cercetări  Juridice  din  cadrul
Academiei  Române,  Editura  Universitară,
Asocia ia Forumul Judecătorilor din România iț ș
Asocia ia  Magistra ilor  Europeni  pentruț ț
Drepturile Omului (10 mai 2014)

Lucrările Comisiei pentru drepturile omului,
culte  i  problemele  minorită ilor  na ionaleș ț ț
privind  ini iativele  legislative,  privind  carnetulț
de  sănătate  al  copilului;  Modificarea  iș
completarea art. 11 din Legea nr.21 din 1 martie
1991 a cetă eniei române (13 mai 2014)ț

Prezentarea  raportului  de  activitate  pe  anul
2013  a  Institutului  Român  pentru  Drepturile
Omului  în  cadrul  edin ei  comune  a  Comisieiș ț
pentru  drepturile  omului,  culte  i  problemeleș
minorită ilor  na ionale,  a  Subcomisiei  pentruț ț
egalitate  de  tratament  i  nediscriminare  i  aș ș
Subcomisiei  pentru  monitorizarea  respectării
drepturilor  persoanelor  private  de  libertate  ale
Camerei Deputa ilor (14 mai 2014)ț

Prezentarea  raportului  anual  de activitate  al
Agentului  Guvernamental  pentru  Curtea
Europeană  a  Drepturilor  Omului  pentru  anul
2013  în  cadrul  edin ei  comune  a  Comisieiș ț
pentru  drepturile  omului,  culte  i  problemeleș
minorită ilor  na ionale,  a  Subcomisiei  pentruț ț
egalitate  de  tratament  i  nediscriminare  i  aș ș
Subcomisiei  pentru  monitorizarea  respectării
drepturilor  persoanelor  private  de  libertate  ale
Camerei Deputa ilor (14 mai 2014)ț

Edi ia  a  II-a  a  conferin ei  na ionale  aț ț ț
exper ilor  în  legisla ia  muncii  organizată  deț ț

Uniunea  Na ională  a  Exper ilor  în  Legisla iaț ț ț
Muncii în parteneriat cu Universitatea Ecologică
din Bucure ti i Asocia ia de Dreptul Muncii (16ș ș ț
mai 2014)

A 8-a conferin ă tiin ifică interna ională cuț ș ț ț
tema  „CKS-Challenges  of  the  knowledge
Society  -  Provocările  societă ii  cunoa terii”,ț ș
organizată de Universitatea „Nicolae Titulescu”
Bucure ti în parteneriat cu Funda ia de Drept iș ț ș
Rela ii  Interna ionale  „Nicolae  Titulescu”,ț ț
Universitatea  Complutense  din  Madrid  iș
Universitatea  Deusto  din  Bilbao  (16-17  mai
2014)

Sfânta Liturghie de beatificare a episcopului
martir  Anton Durcovici, organizată de Dieceza
de Ia i (17 mai 2014)ș

Reuniunea  Consiliului  de  Administra ie  aț
Agen iei  pentru  Drepturi  Fundamentale  aț
Uniunii Europene (22-23 mai)

Prima edi ie a conferin ei na ionale cu temaț ț ț
„Solu ii  pentru  îmbunătă irea  sănătă iiț ț ț
copiilor”organizată  de  revista  Politici  de
sănătate  în  colaborare  cu  Comisia  pentru
drepturile omului, culte i minorită i i Comisiaș ț ș
pentru sănătate publică ale Senatului României
(27 mai 2014)

Seminar  interna ional  cu  tema  ț „European
and  Regional  Convergence-Innovation  in
Labour Public Services” organizat de Facultatea
de  Administra ie  Publică  din  cadrul  coliiț Ș
Na ionale de Studii Politice i Administrative înț ș
parteneriat  cu  Academia  Română-Institutul  de
Prognoză  i  Institutul  Na ional  de  Cercetareș ț

tiin ifică  în  Domeniul  Muncii  i  Protec ieiȘ ț ș ț
Sociale (27 mai 2014)

Conferin a interna ională cu tema „Tendin eț ț ț
în  sistemul  bancar  în  legisla ia  na ionalăț ț
europeană  i  interna ională”  organizată  deș ț
Asocia ia  Consilierilor  Juridici  din  Sistemulț
Financiar  Bancar  i  Asocia ia  Europeană  deș ț
Drept  Bancar  i  Financiar  –  România  (27-31ș
mai 2014)

Conferin a  aniversară  „20  de  ani  de  laț
ratificarea  de  către  România  a  Conven ieiț
europene  a  drepturilor  omului”  organizată  de
Asocia ia  Procurorilor  din  România  iț ș
Parlamentul României, Camera Deputa ilor (29ț
mai 2014) 

Dezbatere  na ională  cu  tema  „Schimbărileț
climatice,  mediul  i  securitatea  alimentară”ș
organizată de Academia Română cu ocazia Zilei
Interna ionale a Mediului (5 iunie 2014)ț
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Întâlnirea  anuală  a  Federa iei  Mondiale  aț
Asocia iilor  pentru  Na iunile  Unite  cuț ț
Institu iile  Na ionale  pentru  Drepturile  Omuluiț ț
având  ca  temă  “Dezvoltarea  i  implementareaș
unui  sistem al  drepturilor  omului  universale  –
drepturi  aplicabile  tuturor:  tineri  i  vârstnici,ș
femei i bărba i, săraci i boga i, indiferent cineș ț ș ț
sau  de  undem  suntem,  organizată  de  Oficiul
Înaltului Comisar ONU pentru drepturile omului
(2-3 iunie 2014) 

A  treia  edi ie  a  conferin ei  interna ionaleț ț ț
ACADEMOS  cu  tema  „Governing  for  the
future: sustainable development in a challenging
world”,  organizată  de  Facultatea  de
Administra ie  Publică  din  cadrul  coliiț Ș
Na ionale  de  Studii  Politice  i  Administrativeț ș
(5-7 iunie 2014)

Dezbatere  în  cadrul  Comisiei  pentru
drepturile  omului,  culte  i  problemeleș
minorită ilor  na ionale  a  Camerei  Deputa ilorț ț ț
privind  proiectul  de  Lege  privind  ratificarea
Protocolului  nr.15  la  Conven ia  europeanăț
privind  apărarea  drepturilor  omului  i  aș
libertă ilor fundamentale (11 iunie 2014)ț

Conferin a cu tema „Comunication with theț
media”  organizată  de  Universitatea  Bucure ti,ș
Facultatea de Drept (11 iunie 2014)

Conferin a cu tema „Ethics of being a judge”ț
organizată  de  Universitatea  Bucure ti,ș
Facultatea de Drept (16 iunie 2014)

Cea de a aizeci i opta sesiune a Grupului deș ș
lucru al Comitetului pentru drepturile copilului
organizată  de  Oficiul  Înaltului  Comisar  ONU
pentru drepturile omului (16-20 iunie 2014)

Conferin a  aniversară  cu  tema „România  iț ș
Conven ia Europeană a Drepturilor Omului – 20ț
ani”  organizată  de  Parlamentul  României,
Camera Deputa ilor în parteneriat cu Ministerulț
Afacerilor Externe (18 iunie 2014)

Curs  cu  tema „Administrarea  patrimoniului
institu iilor publice”, organizat de Expert Activț
Group (2-6 iulie 2014)

Lansarea  raportului  special  al  institu ieiț
Avocatul  Poporului  privind  „Respectarea
drepturilor  copiilor  priva i  de  libertate  înț
România”  realizat  cu  sprijinul  UNICEF
România (3 iulie 2014)

Lansarea  primului  Grant  structural  al
Facultă ii  de  Administra ie  Publică  cu  temaț ț
„Dezvoltarea curriculară i  cre terea relevan eiș ș ț
programelor  de studio în administra ie  publicăț
prin metode innovative  de blended learning iș

corelare cu plata muncii” organizată de coalaȘ
Na ională de Studii Politice i Administrative (4ț ș
iulie 2014)

Dezbatere  cu  tema  „Libera  circula ie  aț
lucrătorilor români pe teritoriul UE: realită i iț ș
tendin e  din  perspectivă  economică,ț
ocupa ională i socială” organizată de Institutulț ș
în cadrul campaniei de promovare i diseminareș
a rezultatelor proiectului de cercetare Studii de
Strategie i Politici Asocia ia Clubul de la Cheiaș ț
(8 iulie 2014)

Curs cu tema „Codul Muncii 2014 analiza iș
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 lua i în custodie publică”, organizatăț
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 Pre edin ieiș ț
Austriei  în  colaborare  cu  Comitetul  Na ionalț
Austriac  al  Academiei  Interna ionale  de  Dreptț
Comparat  la  Viena,  Universitatea  din  Viena,
Institutul  Elve ian  de  Drept  Comparat  iț ș
Universitatea  Europeană  din  Bratislava  (20-26
iulie 2014)

Conferin a  cu  tema  „Romani  and  theț
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  Na ională  de  Dreptț
Interna ional  Umanitar  i  cu  Societateaț ș
Na ională  de  Cruce  Ro ie  din  România  cuț ș
ocazia  Zilei  justi iei  penale  interna ionale  (21ț ț
iulie 2014)

Sesiune de informare în cadrul „Programului
Europa  creativă  2014  -  2020  –  subprogramul
Cultura”  organizată  de  Comisia  Europeană,
Agen ia Executivă pentru Educa ie, Audovizualț ț
i  Cultură  din  Bruxelles  i  Biroul  Europaș ș

Creativă România (1 septembrie 2014)
Conferin a  interna ională  cu  tema  „Globalț ț

economy  and  governance  GEG  2014”
organizată  de  coala  Na ională  de  StudiiȘ ț
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 iș
cu  sprijinul  Parlamentului  României-Camera
Deputa ilor, al Băncii Na ionale a României i alț ț ș
Primăriei  Municipiului  Bucure ti  (10-12ș
septembrie 2014)

Masă  rotundă  cu  tema  „Provocări  ale
globalizării  pentru spa iul  francofon” organizatț
de  coala  Na ională  de  Studii  Politice  Ș ț și
Administrative,  cu  participarea  dlui  Clément
Duhaime,  adjunct  al  Secretarului  general  al
Organiza iei  Interna ionale  a  Francofoniei  (16ț ț
septembrie 2014)

Seminar  interna ional  organizat  de  coalaț Ș
Na ională de Studii Politice i Administrative înț ș
parteneriat  cu  Institutul  de  Filosofie  iș
Sociologie din cadrul Academiei Na ionale dinț
Polonia  (IFIS  PAN)  în  cadrul  proiectului  cu
tema  „Burse  doctorale  i  postdoctorale  pentruș
tineri  cercetători  în  domeniile  tiin e  politice,ș ț
tiin e  administrative,  tiin ele  comunicării  iș ț ș ț ș

sociologie”  cu  participarea  profesorului  Josef
Niznik,  director  al  Consiliului  tiin ific  dinș ț
cadrul IFIS (23 septembrie 2014)

Conferin a  anuală  a  Institutului  de  Dreptț
European organizată în parteneriat cu Facultatea
de  Drept  a  Universită ii  din  Zagreb  (25-26ț
septembrie 2014)

Conferin a  cu  tema  „ț Valoarea  adăugată  a
serviciilor  de  traducere  i  interpretariatș
profesioniste”, organizată  de  Comisia
Europeană  (Direc ia  Generală  Traduceri),  înț
colaborare  cu  Asocia ia  Firmelor  deț
Interpretariat  i  Traduceri  i  Asocia iaș ș ț
Traducătorilor  din  România,  marcând  Ziua
europeană a limbilor (26 septembrie 2014)

A doua edi ie a conferin ei interna ionale cuț ț ț
tema  „Strategica”  organizată  de  coalaȘ
Na ională  de  Studii  Politice  i  Administrative,ț ș
Facultatea  de  Management  în  parteneriat  cu
Banca  Na ională  a  României  (2-3  octombrieț
2014)

Atelier  de  lucru  cu  tema  „Drepturile
persoanelor  în  vârstă  aflate  în  îngrijire  pe
termen  lung”,  organizat  de  Consiliul  Europei,
Re eaua  Europeană  a  Institu iilor  Na ionaleț ț ț
pentru Drepturile Omului (8 octombrie 2014)

Curs  cu  tema  „Expert  legisla ia  muncii”ț
organizat  de  Expert  Aktiv  Group  (16-19
octombrie 2014)

Conferin a  anuală  cu  tema  „Construireaț
parteneriatului  în  abordarea  urei  cibernetice”,

organizată  de Re eaua Interna ională Împotrivaț ț
Urei Cibernetice (20 octombrie 2014)

Întâlnirea  grupului  de  lucru  privind
promovarea i implementarea Conven iei ONUș ț
privind drepturile persoanelor cu dizabilită i  înț
Uniunea Europeană i statele membre organizatș
de  Ombudsmanul  European  i  ș Re eauaț
Europeană  a  Institu iilor  Na ionale  pentruț ț
Drepturile Omului i Centrul Interfederal pentruș
Egalitate de anseȘ  din Belgia (21-22 octombrie
2014)

Curs  cu  tema  „Managementul  gestiunii  iș
arhivării  documentelor.  Proceduri  de  lucru  iș
arhivarea electronică” organizat de Expert Aktiv
Group (23-26 octombrie 2014)

Masă  rotundă  cu  tema  „Cooperarea  dintre
România  i  sistemul  ONU  din  România”ș
organizată  de Ministerul Afacerilor  Externe cu
ocazia  Zilei  Organiza iei  Na iunilor  Unite  (24ț ț
octombrie 2014)

A  treia  conferin ă  anuală  cu  temaț
„Administra ia  publică  în  situa ii  de  criză”,ț ț
organizată de Centrul de Drept Public i tiin eș Ș ț
Administrative  a  colii  Na ionale  de  StudiiȘ ț
Politice  i  Administrative  cu  sprijinulș
Ministerului  Educa iei  Na ionale  în  parteneriatț ț
cu  Societatea  Academică  de  tiin eȘ ț
Administrative  i  Institutul  de  Drept  Public  iș ș

tiin e  Administrative  al  României  (24Ș ț
octombrie 2014)

Conferin a  cu  tema  „Administrarea  justi ieiț ț
în  spa iul  Uniunii  Europene”  ce  inaugureazăț
ciclul  anual  de  conferin e  „Dialoguri  de  dreptț
european între norme, jurispruden ă, doctrină iț ș
practică  relevantă”  i  organizată  de  Societateaș
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  i  Drept  Umanitar,ș
Universitatea  Panthéon-Assas  Paris  (10
noiembrie 2014)

Conferin a  cu  tema  „Directiva  –  act  alț
dreptului  Uniunii  Europene  –  i  judecătorulș
român  organizată  de  Institutul  de  Cercetări
Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” – Centrul de
Studii de Drept European din cadrul Academiei
Române  i  Asocia ia  Română  de  Drept  iș ț ș
Afaceri Europene (11 noiembrie 2014) 
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Conferin a interna ională cu tema „După 25ț ț
de  ani:  Istoriile  i  memoriile  comunismului”ș
organizată  de  Institutul  pentru  Investigarea
Crimelor  Comunismului  i  Memoria  Exiluluiș
Românesc  i  Funda ia  Culturală  Memoria  înș ț
colaborare  cu  coala  Na ională  de  tiin eȘ ț Ș ț
Politice  i  Administrative  i  Centrul  Regionalș ș
Francofon de Studii Avansate în tiin e SocialeȘ ț
(20-21 noiembrie 2014)

Conferin a de lansare a proiectului „Educa ieț ț
universitară  competitive  în  domeniul
managementului  de  program”,  organizată  de

coala  Na ională  de  Studii  Politice  iȘ ț ș
Administrative  în  parteneriat  cu  European
Project  Consulting  Bucure ti  i  Roland Gareisș ș
Consulting Viena (21 noiembrie 2014)

Cea de a 7- a sesiune a pe forumului privind
“Prevenirea  i  combaterea  violen ei  i  crimeleș ț ș
împotriva  minorită ilor”  organizată  la  Genevaț
de  Consiliul  ONU  pentru  Drepturile  Omului
(25-26 noiembrie 2014)

Lansarea  proiectului  cu  tema  „Testarea  iș
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
Conven iei  Organiza iei  Na iunilor  Unite  cuț ț ț
privire  la  drepturile  copilului,  de  Autoritatea
Na ională Pentru Protec ia Drepturilor Copiluluiț ț
i Adop ie cu finan area Consiliului Europei (26ș ț ț

noiembrie 2014)
Edi ia a IV-a a conferin ei  interna ionale cuț ț ț

tema  „Perspective  ale  dreptului  afacerilor  în
mileniul al treilea” organizată de Departamentul
de  Drept  al  Academiei  de  Studii  Economice
Bucure ti  i  Societatea  de  tiin e  Juridice  iș ș Ș ț ș
Administrative (28-29 noiembrie 2014)

Al  treilea  Forum  anual  al  Organiza ieiț
Na iunilor  Unite  privind  mediul  de  afaceri  iț ș
drepturile omului cu tema „Abordarea globală a
rela iei  dintre  mediul  de  afaceri  i  drepturileț ș
omului: armonizare,  responsabilitate  iș
respectare”  organizat  de  Oficiul  Înaltului
Comisariat al Organiza iei Na iunilor Unite (1-3ț ț
decembrie 2014)

Dezbatere  cu  tema  „Impactul  politicilor
publice  asupra  violen ei  împotriva  femeilor”ț
organizat de Centrul FILIA, membru al Re eleiț
pentru  prevenirea  i  combaterea  violen eiș ț
femeilor” în colaborare cu coala Na ională deȘ ț
Studii  Politice  i  Administrative  (3  decembrieș
2014) 

A  opta  conferin ă  cu  tema  „Drepturileț
fundamentale  i  fiscalitatea  interna ională”ș ț
organizată de Consiliul Constitu ional francez (4ț
decembrie 2014)

Conferin a  interna ionalăț ț  cu  tema
„Constitu ia  i  societatea  contemporană”ț ș
organizată  de Universitatea  Petrol-Gaze  din
Ploie ti,  Centrul de Studii i Cercetări  Juridiceș ș
i Socio-Administrative ș iș  Asocia ia Română deț

Drept i Afaceri Europene (ș 5 decembrie 2014)
Expozi ia  grafică  cu  tema  „ț DESCRIPTIO

CANTEMIR”,  organizată  sub  egida  Alian eiț
Civiliza iilor  la  ini iativa  Comisiei  Na ionaleț ț ț
pentru  UNESCO  i  Alumnus  Club  pentruș
UNESCO în parteneriat cu Ministerul Afacerilor
Externe  i  Departamentul  pentru  Rela iiș ț
Interetnice din cadrul Guvernului României (10
decembrie 2014)

Simpozion  organizat  cu  ocazia  Zilei
Interna ionale a Drepturilor Omului de Asocia iaț ț
Română  de  Drept  Umanitar  Filiala  Prahova
urmat de lansarea volumului „Drepturile omului
–  o  problemă  mereu  actuală”  i  expozi ia  deș ț
carte  cu  tema  „Să  cunoa tem  i  să  aplicămș ș
prevederile dreptului interna ional al drepturilorț
omului” (10 decembrie 2014)

Masă  rotundă  cu  tema  „Procedura
confiscării.  Provocări  actuale”  organizată  de
Transparency  International  Romania  iș
Transparency  International  Bulgaria  (17
decembrie 2014)

Conferin a  la  nivel  înalt  cu  tema  ț „Carta
drepturilor  fundamentale  a  Uniunii  Europene:
evaluarea  i  solu ia  privind  necesită ile  deș ț ț
formare  a  practicienilor  juridici  iș
func ionarilor  publiciț ” organizată  de  Comisia
Europeană  la  Bruxelles  (17-18  decembrie
2014).
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