INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI

RAPORT DE ACTIVITATE
PE ANUL 2002

înfiinţat prin Legea nr. 9/1991, Institutul
Român pentru Drepturile Omului este
singura persoană juridică de drept public
din România învestită cu atribuţii de centru
de informare, cercetare, documentare şi
educare în domeniul drepturilor omului.
Prin aceeaşi reglementare este stabilit
statutul său de organism independent.
în cursul anului 2002, activităţile proprii
organizate sub egida Institutului au urmărit
continuarea îndeplinirii atribuţiilor ce i-au
fost stabilite prin lege, ţinând seama de
priorităţile politicilor de promovare a
drepturilor omului decurgând
din
reglementările
interne
şi
normele
internaţionale; în acelaşi timp, printr-o
atentă coordonare a activităţilor desfăşurate
de IRDO s-a urmărit să se răspundă integral
scopului pentru care acesta a fost înfiinţat.
Beneficiind de o bogată experienţă
acumulată în cei 11 ani de la înfiinţare,
IRDO şi-a axat activitatea pe următoarele
direcţii principale:
1. Efectuarea de cercetări privind
promovarea şi respectarea drepturilor omului
în România şi pe plan internaţional, cercetări
ce au vizat diverse aspecte, preponderente
fiind acelea al căror obiect a fost respectarea
drepturilor omului pe categorii de tratate
internaţionale ratificate de România;
2. Organizarea de programe de formare
şi educaţie destinate îndeosebi acelor
categorii de persoane care au răspunderi
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speciale pentru protecţia drepturilor omului
în rândul unor largi categorii ale populaţiei;
3. Organizarea de manifestări ştiinţifice cu
caracter intern şi internaţional - colocvii,
seminarii, simpozioane, mese rotunde,
dezbateri pe o tematică largă privind domeniul
drepturilor omului - precum şi participarea la
activităţi organizate de alte instituţii sau diverse
organisme şi organizaţii guvernamentale şi
neguvernamentale cu activităţi şi preocupări în
sfera drepturilor omului;
4. Informarea organismelor publice, a
organizaţiilor
neguvernamentale şi a
cetăţenilor, în special prin aducerea la
cunoştinţa acestora a reglementărilor interne,
a documentelor, practicilor şi uzanţelor
internaţionale în domeniul drepturilor omului,
inclusiv prin traducerea acestora şi publicarea
sub formă de culegeri, documentare, cărţi,
pliante, reviste, etc., în scopul cunoaşterii lor
de cât mai multi cetăteni;
5. Îmbogăţi~ea ce'ntrului de documentare
cu noi cărţi şi publicaţii achiziţionate sau
primite ca donaţii;
6. Acordarea de servicii de consultatie si
furnizarea de documentaţie privind
domeniul drepturilor omului.

Facem precizarea că atât la elaborarea
cât şi la organizarea de cursuri de
formare ori redactarea unor volume sau
publicaţii au participat toţi angajaţii IRDO,
indiferent dacă formal unii sunt încadrati în
sectoarele de cercetare, informare-secretariat,
formare de formatori sau cel de documentare.
cercetărilor,
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1. CERCETĂRI PRIVIND DIVERSE ASPECTE ALE PROMOVĂRII
ŞI RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI ÎN ROMÂNIA
ŞI PE PLAN INTERNAŢIONAL

În ceea ce priveşşte această primă
IRDO a iniţiat şi a pus în lucru o
amplă tematică de cercetare care să
cuprindă toate aspectele şi să contribuie la
clarificarea termenilor şi conceptelor ce ţin
de vastul domeniu al drepturilor omului.
Cercetările au fost efectuate atât de
cercetătorii Institutului, cât şi cu sprijinul
unui cerc de colaboratori externi de mare
prestigiu: jurişti, sociologi, istorici, medici,
cadre didactice universitare, etc.
Cele mai multe cercetări au fost deja
finalizate şi făcute publice sub forma unor
comunicări ştiinţifice prezentate în cadrul
simpozioanelor, seminariilor sau meselor
rotunde organizate de ORDO ori în
colaborare
cu
alte
organizaţii
guvernamentale sau neguvernamentale din
domeniul drepturilor omului. De asemenea,
numeroase cercetări au fost sau urmează să
fie publicate în revista "Drepturile Omului"
sau în volume şi broşuri editate de Institut.
O atenţie deosebită a fost acordată
normelor, standardelor şi mecanismelor
juridice ale Uniunii Europene, ca termen de
referinţă pentru legislaţia internă, în scopul
armonizării
acesteia cu legislaţia şi
practicile comunitare.
După tematica abordată, cercetările pot fi

direcţie,

grupate astfel:
a)

Cercetări

care au abordat o

tematică

generală;

b) Cercetări consacrate institutiilor,
instrumentelor şi mecanismelor privind
protecţia şi promovarea drepturilor omului;
c) Cercetări consacrate drepturilor civile
şi politice;
d) Cercetări consacrate drepturilor
economice, sociale si culturale;
~) Dezvoltare, pace şi mediu sănătos.
In continuare, ilustrăm, pe scurt, fiecare
din aceste categorii de cercetări:
(a) Abordări generale:
• Tipologii ale drepturilor omului;
• Dimensiunea sacră a demnitătii umane;
• Dimensiunea spirituală şi' acţiunea
civică a drepturilor omului;
• Drepturile omului din perspectiva
marilor religii;
• Educaţia pentru valorile umanităţii;
• Educaţia în spiritul dialogului între
civilizaţii, al toleranţei, culturii păcii şi
democraţiei;

• Aspecte ale exercitării drepturilor
în
contextul
integrării
euroatlantice;
• Drepturile omului între ideal şi
realitate din punct de vedere ortodox;
cetăţeneşti
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• Valoarea incomparabilă a persoanei
umane;
• Toleranţă şi fanatism religios;
• Drepturile omului în Islam;
• Drepturile omului la început de
mileniu;
• Îndatoririle individuale faţă de ceilalţi
şi faţă de colectivitate;
• De la divergenţă la convergenţă, prin
dialog şi cunoaştere.
(b) Cercetări consacrate unor instituţii şi
instrumente juridice de protecţie şi
promovare a drepturilor omului:
• Rolul structurilor parlamentare în
combaterea rasismului, xenofobiei şi
intolerantei;
•
Le'gislaţia românească privind
combaterea rasismului şi xenofobiei.
Aspecte din practica Curţilor de Apel;
•
Rolul autorităţilor publice în
combaterea oricăror forme de discriminare;
• Contribuţii ale ONU la combaterea
terorismului;
• Consideraţii privitoare la cazurile
româneşti în faţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului;
• Aspecte ale jurisprudenţei Curţii
Europene a Drepturilor Omului cu privire
la discriminarea rasială;
• Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului
şi
jurisprudenţa
Curţii
Constituţionale;

• Noi instrumente şi instituţii privitoare
la protecţia şi promovarea drepturilor
omului în Europa.
(c) Cercetări consacrate drepturilor civile
şi politice:
• Dreptul la un proces echitabil şi
accesul liber la justiţie;
• Terorismul - gravă încălcare a
dreptului la viaţă, la libertate şi siguranţă;
• Disciplina religiei în învăţământul
românesc şi dialogul între culturi şi
civilizaţii;

• Prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare;
• Dreptul la libera circulaţie;
• Cetăţenie naţională - cetăţenie
europeană.

(d) Cercetări consacrate drepturilor
economice, sociale şi culturale:
• Integrarea europeană - dimensiune
culturală;

•

Drepturile omului

şi

activitatea

bancară;

• Discriminare

şi

nediscriminare în sport;
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• Echilibrul între libertataea economIca
drepturile sociale în cadrul Uniunii
Europene;
• Nediscriminarea şi piaţa forţei de
şi

muncă;

•

Relaţia cetăţean-autoritate publică.

Cercetări consacrate dreptului la
dezvoltare, pace, mediu sănătos şi sănătate:
• România în procesul de integrare

(e)

europeană;

• Rolul Parlamentului European în
domeniul drepturilor omului;
• Jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului şi dreptul la
proprietate;

•

Instrumente

universale

privind

apărarea păcii;

• Mecanisme ONU pentru prevenirea
conflictelor;
• Europa şi justiţia;
• Anul internaţional al muntelui;
• Mediul, sănătatea şi familia;
• Viaţa sedentară - o problemă de
sănătate publică;

• Salubritatea alimentelor şi maladiile de
origine animală;
• Mediu sănătos, activitatea fizică şi
persoanele defavorizate (femei, copii,
persoane vârstnice).

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

de celelalte componente ale
de IRDO în anul
2002, activităţile de formare şi educaţie
desfăşurate
au urmărit continuarea
îndeplinirii atribuţiilor ce i-au fost stabilite
prin lege, ţinând seama de priorităţile
politicilor de promovare a drepturjlor
omului.
În concordanţă cu prevederile Planului
de activităţi pe 2002, acţiunile întreprinse
în acest domeniu au vizat, printre altele,
organizarea de programe pentru mai buna
cunoaştere a problematicii drepturilor
omului, protecţia şi promovarea acestora,
educaţia pentru cetăţenie democratică şi
pentru formarea unei culturi a păcii în
strânsă corelatie cu obiectivele incluse în
documente al'e ONU, ale CE sau DE, cu
deosebire în rezoluţiile privind Deceniul
mondial al educaţiei pentru drepturile
omului (1995-2004) şi respectiv, Deceniul
internaţional pentru o cultură a păcii şi
nonviolenţei pentru copiii lumii (20012010).
Vizând grupuri ţintă din cele mai diverse
domenii de activitate - învătământ,
administraţie publică, justiţie, interne,
sănătate, persoane cu probleme specifice:
femei, copii, minorităţi, etc. - acţiunile
organizate au avut ca obiect principal
însuşirea problematicii drepturilor omului,
formarea atitudinilor şi comportamentului
civic adecvat societăţilor democratice,
toleranţă şi respectul reciproc, combaterea
oricăror forme de discriminare.
În derulare a activităţilor de educaţie şi
formare de formatori, un rol important îl
au parteneriatele cu instituţii ale statului,
instituţii de învăţământ superior, culte
religioase, asociaţii profesionale, organizaţii
neguvernamentale, etc. Este de menţionat
Alături

activităţilor desfăşurate
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sub acest aspect, încheierea în cursul anului
2002 de noi protocoale de parteneriat cu
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul
Sănătăţii şi Familiei, Agenţia Naţională a
Functionarilor Publici, Institutul National de
Administraţie.
Aceste
parteneriate,
reactualizate, alături de cele stabilite
anterior cu Ministerul de Interne, cu
Ministerul Justiţiei sau cu sindicatele, îşi
dovedesc utilitatea în reuşita activităţilor, în
sporirea eficienţei acestora, prin mai buna
utilizare a mijloacelor materiale, selectarea
beneficiarilor, mobilizarea experţilor şi nu
în
ultimul
rând
în
valorificarea
potenţialului de influenţă acumulat.
De asemenea, s-a continuat organizarea
manifestărilor devenite traditionale Universitatea Internaţională a Drepturilor
Omului - cursuri de vară, ajunsă la cea dea VIII-a ediţie, Simpozionul internaţional
"Drepturile omului - dimensiune spirituală
si actiune civică" - editia a V-a, Concursul
naţional de creativitate didactică în
domeniul materialelor auxiliare destinate
educaţiei
pentru drepturile omului,
democraţie,
pace
în
învăţământul
preuniversitar, concursurile naţionale ale
elevilor "Olimpiada drepturilor omului" şi
respectiv "Democraţie şi toleranţă", cursuri
de masterat în cadrul Catedrei UNESCO
pentru drepturile omului, democraţie şi
pace, cursuri de pregătire pentru profesori
şi învăţători, pentru personalul din
Ministerul de Interne, funcţionari publici şi
alte categorii socio-profesionale, precum şi
dezbateri, colocvii, seminarii consacrate
unor probleme de interes major, marcării
unor evenimente sau aniversări.
Referindu-ne în mod concret la
principalele activităţi desfăşurate în anul
2002, menţionăm următoarele:
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1. Universitatea Internaţională a
Drepturilor Omului, ajunsă la cea de-a VIlI-a
ediţie. În organizarea acestei ediţii a
cursurilor, parteneri ai IRDO au fost
Senatul României, ANUROM, Catedra
UNESCO pentru drepturile omului,
democraţie, pace şi toleranţă, coordonată de
IRDO şi Universitatea de Nord Baia Mare,
Clubul de la Cheia "V.D. ZIătescu".
Cursurile
s-au
înscris
în
cadrul
manifestărilor consacrate celui de-al treilea
Deceniu de luptă împotriva discriminării
rasiale, etnice, lingvistice, religioase şi de
orice fel, în centrul atentiei, aflându-se
Declaraţia şi Programul de acţiune adoptate
la Conferinta Mondială de la Durban.
În cadnil cursurilor au fost prezentate
teme de interes deosebit nu numai din
domeniul administrării justiţiei, al
administraţiei, ci şi din domeniul medical,
din domeniul bioeticii şi geneticii, a
sportului. Dintre acestea amintim:
"Drepturile omului şi nediscriminarea";
"Principii
constituţionale
privind
nediscriminarea şi egalitatea de şanse";
"Eliminarea şi prevenirea oricăror forme de
discriminare
sau
inegalitate
în
administrarea justiţiei"; "Administraţia şi
drepturile omului la nediscriminare"; "Rolul
autorităţilor publice în combaterea oricăror
forme de discriminare"; "Implicaţiile şi
responsabilităţile medicinei, cercetării
biomedicale şi bit?eticii în problematica
drepturilor omului şi nediscriminarea";
"Egalitatea de şanse . şi nediscriminarea în
sport - Rolul mişcării sportive în modelarea
fizică armonioasă şi formarea de caractere";
"Dialogul între civilizaţii. Promovarea
culturii non-violenţei, păcii, nediscriminării
şi toleranţei religioase", etc.
La buna desfăşurare a cursurilor şi-au
adus contribuţia parlamentari, reprezentanţi
ai Guvernului României, ai Curtii
Constituţionale, ai Curţii Supreme de
Justiţie, judecători ai Curţilor de Apel, cadre
didactice universitare din învătământul de
stat şi privat, cercetători, experţi din diferite
ţări europene, dar şi reprezentanţi ai unor
organizaţii neguvernamentale din ţară cu
preocupări în domeniul educaţiei pentru
cunoaşterea şi promovarea drepturilor
omului, reprezentanţi ai mass mediei, etc.
Tot în cadrul acestei sesiuni au fost
lansate o serie de lucrări publicate de IRDO:
"Principalele instrumente internaţionale la
care România este parte" - voI. 1,
"Instrumente universale" si voI: II,
"Instrumente regionale", ,:Drepturile
copilului şi tânărului"
voI. I
"Documente internaţionale" şi voI. II "Documente interne", "Carta Socială
revizuită. Principii şi drepturi", ilustrată de
Sorin Postolache şi Mihai Pânzaru-Pim,
"Declaratia de la Durban ", traducerea în
limba română realizată de IRDO.
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Ca de fiecare dată cursurile s-au bucurat
aprecierea participanţilor ce au
evidenţiat echilibrul tematic, bogăţia
informaţiilor şi elementul de noutate, ţinuta
elevată a prelegerilor.
2. O altă prestigioasă manifestare
ştiinţifică având caracter internaţional este
simpozionul "Drepturile omului
dimensiune spirituală şi acţiune civică"
aflat la cea de-a V-a ediţie, organizată în
acest an la începutul lunii octombrie la Iaşi,
de IRDO în parteneriat cu Universitatea "A.
1. Cuza", Mitropolia Moldovei şi Bucovinei
şi Episcopia Romano-Catolică din Iaşi.
Simpozionul a tratat teme precum:
"Dimensiunea sacră a demnităţii umane.
Toleranţa ecumenică şi drepturile omului",
"Liberatatea conştiinţei şi a religiei în
România şi în alte ţări europene. Prevederi
constituţionale şi aspecte privind exercitarea
libertăţilor religioase" şi "Educaţia pentru
drepturile omului".
La lucrări au participat parlamentari,
reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi
Cercetării, cercetători, teologi, jurişti,
specialişti în drepturile omului, filozofie,
istorie, etică şi pedagogie, din ţară şi

de

străinătate.

3. În scopul stimulării preocupărilor
pentru realizarea de mijloace auxiliare
destinate educaţiei pentru drepturile
omului şi pentru formarea unei culturi a
păcii
şi
democraţiei,
în
cadrul
parteneriatului cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, a fost lansată editia a IlI-a a
Concursului naţional de creativitate
didactică care se bucură şi de colaborarea
Caselor Corpului Didactic din întreaga ţară.
Regulamentul concursului prevede
desfăşurarea acestuia în perioada 20022004, cu finalizare în cadrul manifestărilor
consacrate încheierii Deceniului Mondial al
Educaţiei pentru Dreptţtrile Omului.
Regulamentul a fost lansat în cadrul
Conferintei Nationale a directorilor Caselor
Corpului' Didactic şi a fost publicat integral
sau în extrase în Revista "Drepturile
Omului", "Tribuna învăţământului", precum
şi în diferite ziare locale Şi publicaţii ale
Caselor Corpului Didactic.
4. In cursul anului 2002, ne-am
concentrat atenţia spre asigurarea
continuităţii formării de formatori şi
organizării de programe în diverse domenii,
cu deosebire au fost avute în vedere acele
categorii de persoane care au răspunderi
speciale pentru protecţia drepturilor omului
sau pentru cunoaşterea problematicii
drepturilor omului în rândurile unor largi
cat~gorii ale populaţiei.
In această grupă de activităţi situăm
cursurile, seminariile, colocviile si
simpozioanele care au avut ca beneficiari
personal didactic din învăţământul
preuniversitar, personal din diferite
A
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instituţii

cu responsabilităţi în administrarea
din alte domenii.
Cele mai semnificative dintre acestea au
fost:

justiţiei şi

a)

Activităţi

în domeniul

învăţi1mântului

Organizate în parteneriat cu Ministerul
Educaţiei şi Cercetării precum şi cu
implicarea unor ONG-uri cu preocupări în
acest domeniu, aceste acţiuni au vizat, pe
de o parte, educaţia tineretului şcolar prin
activităţi directe în care participarea
acestuia a fost efectivă, iar pe de altă parte
sprijinirea pregătrii continue a personalului
didactic care realizează educaţia pentru
drepturile omului în rândurile tineretului
şcolar,
precum
şi
îmbunătăţirea
metodologiei şi mijloacelor didactice
utilizate în realizarea acestei educatii.
În acest sens, principalele activităţi
desfăşurate în anul 2002 au fost:
- "Olimpiada naţională a drepturilor
omului"; concurs naţional la disciplina
Educaţie/cultură civică cu participarea
echipajelor alcătuite din elevi din
învăţământul
primar şi gimnazial,
câştigătoare ale fazei judeţene, desfăşurat la
Oneşti (judeţul Bacău) în perioada vacanţei
de primăvară.
- Concursul national "Democratie si
toleranţă", organizat' în parteneriat de 'IRDO
şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a cărui
fază oficială pe ţară a avut loc la Focşani, în
prima decadă a lunii august, s-a bucurat de
participarea echipajelor câştigătoare ale
fazei judeţene care au cuprins elevi din
învăţământul primar şi gimnazial.
Ajuns la cea de-a VIII-a ediţie, concursul
a continuat ideea de la care s-a pornit, şi
anume familiarizarea elevilor cu specificul
educaţiei
civice
şi
aprofundarea
cunoştinţelor despre persoane, societate şi
stat, transmiterea valorilor şi normelor
sociale, ajutând la formarea de atitudini şi
comportamente democratice şi exersarea
acestora în cadrul unor activităti de
învăţare ce au ca referinţă prac1:icile
democratice. Amândouă concursurile au
avut ca faze premergătoare etape la nivelul
şcolilor, oraşelor şi municipiilor care au
antrenat un număr însemnat de elevi din
ciclurile primar şi respectiv gimnazial,
constituindu-se în bune prilejuri de însuşire
teoretică şi practică a unor cunoştinţe
respectiv deprinderi specifice democraţiei şi
tolE.::ranţei, al respectului reciproc.
In afara acestor concursuri, cu
desfăşurare până la nivel naţional, Institutul
s-a implicat în sprijinirea unor concursuri
organizate la nivel zonal, local sau la nivel
de şcoală, precum şi participarea directă la
pregătirea şi desfăşurarea lor.
In domeniul pregătirii continue a
învăţătorilor şi profesorilor care realizează
educaţia pentru drepturile omului, în anul
de referinţă au fost iniţiate cursuri în
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parteneriat cu Case ale Corpului Didactic
din judeţe ca Bacău, Mureş, Olt, Mehedinţi,
Caraş-Severin. Prin tematica acestor cursuri
se urmăreşte sprijinirea cursanţilor în
găsirea modalităţilor accesibile pentru elevi
de însuşire a terminologiei specifice
domeniului drepturilor omului, utilizarea
corectă
şi
flexibilă
a conceptelor,
identificarea de valori, principii şi concepte
democratice, utilizarea deprinderilor şi
competenţelor de dialog, de dezbatere
publică a unor probleme, de negociere, de
rezolvare de conflicte, etc.
În desfăşurarea acestor cursuri, experţi ai
Institutului susţin prelegeri şi participă la
dezbateri pe teme privind aspecte teoretice,
termeni şi concepte privitoare la drepturile
omului, mecanisme si instrumente cu
caracter universal, regional sau naţional şi
oferă ca suport de curs lucrări editate pe
această problematică.

Cursurile se bucură de un interes
deosebit. Ca o ilustrare, menţionăm că la
cursul iniţiat la Bacău în parteneriat cu
Casa Corpului Didactic, numărul celor care
s-au înscris a depăşit 110 profesori şi
învăţători, organizându-se grupe la Bacău,
Oneşti şi Comăneşti.

Dezbaterile pe diferite teme referitoare la
drepturile omului şi modul de percepere a
acestora constituie o altă modalitate de
implicare a Institutului în sprijinirea
personalului didactic în realizarea educaţiei
civice a elevilor. Valorificarea în cadrul
acestor dezbaterai a rezultatelor cercetării
sociologice întreprinse de Institut în
rândurile
tineretului
şcolar
din
învăţământul liceal privitoare la modul de
percepere a drepturilor omului constituie o
posibilitate de a asigura acestora o corelaţie
între teorie şi practică, un prilej de
evidentiere a cerintelor unei mai strânse
legături între noţiunile teoretice, care fac
obiectul disciplinei educaţie/cultură civică şi
interesul implicării tinerilor în viaţa
comunitătii, în rezolvarea diferitelor
probleme cu care soceitatea se confruntă.
Conlucrarea dintre IRDO şi Casele
Corpului Didactic în domeniul educaţiei
pentru drepturile omului presupune, în
concepţia şi practica institutului nostru, o
preocupare constantă pentru formarea ca
formatori a directorilor sau a unor
instructori din aceste institutii.
În acest cadru, se înscrie implicarea
Institutului în desfăsurarea manifestărilor
care au avut ca participanţi personal din
Casele Corpului Didactic:
• Colocviul national "Parteneriatul IRDO
- Casele Corpului Didactic în educaţia
pentru drepturile omului. Obiective şi
strategii pentru perioada 2003-2004",
desfăsurat la Iasi;
' Simpozi'onul "Educaţia pentru
combaterea rasismului, discriminării rasiale,
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xenofobiei si intolerantei" consacrat
dezbaterii ' obiectivelo~
Deceniului
internaţional pentru cultură a păcii şi
nonviolenţei pentru copiii lumiii;
• Seminar international "Modalităti de
prevenire şi combatere a violenţei şi de
promovare a toleranţei prin educaţie"
organizat de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, Consiliul Europei şi Casa
Corpului Didactic Prahova;
• Suită de manifestări organizate la
şcoala "Ion VIăduţiu" din Luduş (judeţul
Mureş) consacrate Zilei Internaţionale a
Copilului;
• Simpozionul "Şcoala
centru
comunitar de educaţie pentru copii, tineri şi
adulţi", organizat de Casa Corpului Didactic
Buzău.

b) Activităţi destinate personalului din
Ministerul de Interne
În cursul anului 2002, IRDO a continuat
practica organizării, în parteneriat cu
Comitetul pentru drepturile omului şi drept
umanitar din Ministerul de Interne, a unor
cursuri vizând problematica drepturilor
omului, destinate personalului din diferite
structuri ale acestui minister.
Din rândul acestora menţionăm pe cele
care au avut ca temă "Drepturile omului şi
activitatea forţelor de ordine publică",
destinate diferitelor arme şi structuri din
cadrul Ministerului de Interne şi anume:
- pentru personalul Direcţiei Generale de
Evidenţă Informatizată a Persoanei, la
Braşov, Cluj-Napoca, Suceava, Bucureşti;
- pentru personalul din Poliţia de
frontieră, la Timişoara;
pentru personalul din cadrul
Inspectoratului General al Corpului
Pompierilor Militari, la Braşov;
- pentru personalul din cadrul Politiei
Ju<!iciare, la Cluj-Napoca.
.
In cadrul acestor cursuri,IRDO a
participat cu numeroase expuneri dintre
care amintim "Jurisprudenţa Curţii
Europene a Drepturilor Omului privitoare
la poliţie"; "Integrarea europeană. Cel de al
treilea pilon al Uniunii Europene Cooperare în domeniul justiţiei şi afacerilor
interne"; "Reglementări internaţionale şi
naţionale privind combaterea rasismului si
intolerantei".
.
Tot în cadrul parteneriatului cu acest
minister, au mai fost organizate şi alte
manifestări printre care colocvii, lansări şi
expoziţii de carte etc.

c) Activităţi
ad.J;p.inistraţie

consacrate

relaţiei cetăţean

In acest domeniu, colaborarea fnlctuoasă
statornicită cu Centrul National de Formare
Continuă pentru Administraţie Publică
Locală şi cu centre teritoriale ale acestuia a
continuat şi a primit noi valenţe prin
semnarea protocoalelor de parteneriat cu
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi
cu Centrul sus-mentionat, devenit între
timp Institutul Naţional de Administraţie.
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La diferitele cursuri cu personal din
cadrul
autorităţilor
publice locale
desfăşurate la Buşteni, Predeal, Costineşti,
Jupiter,
Tulcea
au
fost
prezenţi
reprezentanţi ai institutului nostru care au
susţinut prelegeri şi au moderat dezbateri
pe teme diferite, dintre care menţionăm:
- Atribuţiile autorităţilor publice locale
privind protecţia socială; - Prevenirea şi
combaterea
tuturor
formelor
de
discriminare; consideraţii privind cele mai
recente reglementări legislative;
- Jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului şi dreptul de
proprietate;
- România în procesul de integrare
europeană;
- Cetăţenie
europeană;

- Libera
cadrul UE.

naţională

circulaţie

cetăţenie

a persoanelor în

d) Forme specifice de pregătire
în domeniul drepturilor omului

educaţie

şi

1. Elaborarea unor programe speciale
consacrate unor evenimente mai importante
şi apreciate ca atare de ONU şi Consiliul
Europei şi cu rezonanţă pentru protecţia şi
promovarea drepturilor omului, cum ar fi:
- Aniversarea anuală a creării ONU;
- Aniversarea creării Consiliului Europei;
- Aniversarea adoptării Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului;
- Anul internaţional de luptă împotriva
discriminării
rasiale, xenofobiei şi
intolerantei;
- Deceniul educatiei în domeniul
drej>turilor omului.
.
In legătură cu acest din urmă obiectiv,
remarcăm faptul că încă din 1996, când s-a
înfiinţat Comitetul naţional român pentru
Deceniul ONU al educatiei în domeniul
drepturilor
omului,' IRDO
detine
secretariatul general şi asigură coordonarea
Planului national de educatie în acest
domeniu.
.
.
2. Coordonarea Catedrei UNESCO pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi
toleranţă. Catedra a început să funcţioneze
în baza unui acord între UNESCO, Institutul
Român pentru Drepturile Omului şi
Universitatea de Nord Baia Mare. Catedra
reprezintă un centru pilot de formare la
nivel universitar şi postuniversitar - în
anul 2002 absolvind masteratul în
drepturile omului, democraţie, pace şi
toleranţă cea de-a doua promoţie; această
formă de pregătire asimilează rezultatele
cercetării naţionale şi internaţionale, ţinând
pasul cu progresele şi evoluţiile din
domeniul său specific. Menţionăm că
Institutul este prima instituţie naţională

care coordonează, în sistemul de parteneriat
al programelor UNESCO, activitatea unei
Catedre pentru drepturile omului,
democraţie, pace şi toleranţă.
3.
Organizarea
unor
concursuri
radiofonice pe teme de drepturile omului
DREPTURILE OMULUI

adresate copiilor şi tineretului şi realizate
cu postul naţional de radio.
4. Participarea la dezbaterea diferitelor
aspecte ale respectării şi promovării
drepturilor omului în cadrul unor emisiuni
ale diverselor posturi de televiziune precum
şi a postului naţional de radio, în cadrul
unor emisiuni dintre care amintim
"Dosarele integrării", "Respectarea dreptului
de proprietate în România ", "Respectarea
Convenţiei europene şi aplicarea în
România a hotărârilor Curţii Europene a
Drepturilor Omului", etc.
Menţionăm de asemenea participarea
reprezentanţilor IRDO la realizarea de către
postul naţional de radio a unor emisiuni
consacrate românilor din afara graniţelor.
e) Alte activităţi
Parteneriatul cu diferite instituţii,
organizaţii neguvernamentale, asociaţii
profesionale etc. a prilejuit organizarea sau
participarea la diferite manifestări tematice.
• Este cazul să amintim colaborarea cu
Ministerul Sănătăţii şi Familiei în
organizarea de manifestări comune
consacrate Zilei Mondiale a Sănătăţii, Zilei

împreună

Familiei, precum şi publicarea unor studii
sau
volume
privind
problematica
drepturilor omului în domeniul sănătăţii
publice.
• în cadrul colaborării cu diferitele
structuri din domeniul justiţiei menţionăm:
- Seminarul internaţional consacrat
problemelor referitoare la "Dreptul familiei
şi adopţia" şi "infiinţarea tribunalelor de
familie pentru minori", organizat de
Consiliul Europei şi Ministerul Justiţiei,
simpozionul "Drepturile omului şi
securitatea socială a notarilor publici",
simpozionul "Rolul practicii judecătoreşti în
crearea dreptului", precum şi cele
consacrate dezbaterii revizuirii Constitutiei
României.
'
- Participare cu expuneri şi materiale
editate de IRDO la reuniunea naţională a
Asociaţiei Naţionale a tinerilor jurişti din
România;
- Participare cu expunere şi materiale
documentare la Conferinţa Naţională a
Notarilor Publici.

III. ORGANIZAREA UNOR COLOCVII,
SEMINARII ŞI SIMPOZIOANE

Deşi tratăm distinct aceste activităţi, ele
nu pot exista izolate de toate celelalte
acţiuni ale Institutului, făcând parte atât
din formarea cât şi din cercetarea ştiinţifică
în domeniul drepturilor omului.
încă de la început, Institutul Român
pentru Drepturile Omului a depus o
laborioasă muncă pentru organizarea unor
seminarii şi simpozioane cu participare
internă şi internaţională (Anexa A), precum
şi pentru participarea reprezentanţilor săi
cu comunicări la asemenea actiunia initiate
de alte organizaţii şi instituţii cu preocu'pări
în domeniul drepturilor omului din ţară
sau din străinătate (Anexa B).
în acelaşi timp, IRDO a organizat
periodic consultări şi acţiuni comune cu
organizaţii neguvernamentale, institute de
cercetări ale Academiei şi alte organisme
care desfăşoară activităţi în domeniul
drepturilor omuliu, stabilind relaţii de
colaborare cu institutele pentru drepturile
omului sau organisme similare din întreaga
lume,
precum
şi
cu
organizaţii
internaţionale şi regionale care desfăşoară
activităţi în domeniul drepturilor omului.
Acţionând în acest fel, IRDO a urmărit
două obiective:
- pe de o parte, antrenarea la aceste
acţiuni a tuturor factorilor care, fie în
cadrul Parlamentului, a unor institutii
guvernamentale, fie în cadrul unor

DREPTURILE OMULUI

organizaţii neguvernamentale, cu atribuţii
tangenţe cu domeniul respectiv, pe linia
aplicării sau găsirii de noi soluţii pentru

sau

ameliorarea drepturilor omului în România;
astfel, la toate reuniunile, sesiunile de
comunicări ştiinţifice şi simpozioanele
organizate de IRDO au fost susţinute, de
regulă, şi comunicări de către reprezentanţi
ai Parlamentului, ai unor organizaţii
guvernamentale şi neguvernamentale cu
atribuţii sau preocupări în domeniul
drepturilor omului;
- pe de altă parte, prin participarea la
acţiunile organizate de alte organizaţii şi
organisme din ţară sau din străinătate
(Anexa C), IRDO a reuşit să se facă cunoscut
ca un institut serios implicat în apărarea şi
promovarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, aşa cum rezultă
ele din Carta Drepturilor Omului, din
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,
din Constituţia României, din tratatele
internaţionale
şi
legile adoptate de
Parlamentul României.
Prin ţinuta ştiinţifică a comunicărilor,
prin obiectivitatea rapoartelor prezentate,
IRDO şi-a câştigat deja un prestigiu, atât în
ţară cât şi peste hotare, fiind solicitat să
participe sau să organizeze în comun
acţiuni de către prestigioase institute
similare din alte ţări sau de către organisme
internaţionale.
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IV. PUBLICAREA REGLEMENTĂRILOR INTERNE,
A DOCUMENTELOR, PRACTICILOR ŞI UZANŢELOR INTERNE
ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI

Informarea organismelor publice, a ONGurilor şi a cetăţenilor prin publicarea
reglementărilor interne, a documentelor,
practicilor şi uzanţelor internaţionale,
inclusiv prin traducerea acestora, în scopul
cunoaşterii lor de către mai mulţi cetăţeni,
a fost una din preocupările constante ale
Institutului.
Publicaţii periodice
a) Revista trimestrial! "Drepturile
Omului" cuprinde studii, cercetări, articole,
prezentarea de documente internaţionale
sau naţionale cu semnificaţii majore în
domeniul drepturilor omului, jurisprudenţă
în materie, note, comentarii, recenzii. De
asemenea, sunt publicate convenţii
internaţionale, tratate, documente şi alte
reglementări internaţionale din domeniu.
Tot aici este prezentat modul în care sunt
organizate şi funcţionează diferite instituţii
menite a promova şi drepturile omului în
ţăr! cu îndelungată tradiţie democratică.
In cadrul notelor, cronicilor - legate de
diferite
manifestări
din
domeniul
drepturilor omului, precum şi al recenziilor
de cărţi în materia drepturilor omului sunt
prezentate şi noutăţi editoriale ale
Institutului si se face o trecere în revistă a
principalelor activităţi organizate de
Institutul Român pentru Drepturile Omului
sau la care acesta a participat.
b) Info IRDO - buletin lunar de
informare care cuprinde numeroase
informaţii despre activitatea desfăşurată pe
plan intern şi internaţional, cu privire la
problematica drepturilor omului. De un
succes constant se bucură rubrica "Din
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului", în care sunt prezentate, pe scurt,
diferite speţe selecţionate ale Curţii
Europene. Precizăm că este unica publicaţie
lunară care prezintă, periodic, jurisprudenţa
Curţii. Alte rubrici permanente sunt
consacrate
si
unor
documente
internaţionale apărute recent.
c) Publicarea de volume consacrate unor
domenii distincte ale drepturilor omului. Pe
lângă aceste publicaţii periodice, sub egida
IRDO, au apărut în anul 2002 noi culegeri
de documente şi lucrări de cercetare,
publicate în volume:
• "Principalele instrumente internaţionale
privind drepturile omului la care România
este parte" (voI. I
"Instrumente
universale" - ediţia a V-a şi voI. II "Instrumente regionale" - ediţia a IV-a),
reeditate într-o formă revizuită şi adăugită,
dat fiind interesul de care s-au bucurat
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ediţiile precedente. Prin aceste lucrări,
IRDO oferă celor interesati în domeniu
principalele documente ' cu caracter
universal şi regional, adoptate de ONU şi
respectiv Consiliul Europei, la care au
aderat majoritatea ţărilor membre, inclusiv
România, devenind astfel norme obligatorii
pentru statele părţi.
• "Drepturile copilului şi tânărului" voI. I - "Documente internaţionale" şi voI.
II - "Documente interne".
Problematica drepturilor copilului şi
tânârului s-a aflat în permanenţă în atenţia
Institutului, acesta consacrându-i o parte
însemnată a activitătii sale.
Expresie a aceste'i preocupări, au apărut
două culegeri de documente interne şi
internaţionale, selectate după criteriul
relevanţei lor în raport cu tema drepturilor
copilului şi tânărului şi gnlpate în funcţie
de clasificări general acceptate.
La acestea, am considerat necesar să
adăugăm şi cazuri din jurisprudenţa
internaţională, de natură să înlesnească o
corectă interpretare a prevederilor conţinute
în instrumentele la care se referă.
• "Carta socială europeană revizuită.
Drepturi şi principii", ediţie trilingvă;
Lucrarea îmbină enunţul drepturilor şi
principiilor consacrate prin Carta socială
europeană revizuită, aşa cum au fost ele
formulate în Partea întâi a tratatului, cu
imagini grafice inspirate ale unor artişti
plastici români: Sorin Postolache şi Mihai
Pânzaru Pim. Lucrarea s-a bucurat de
aprecierea unanimă a organismelor
internaţionale fiind expusă în numeroase
ţări cu prilejul unor reuniuni ştiinţifice
internationale.
Împreună, Carta şi Convenţia Europeană
a Drepturilor Omului dau forţă juridică
ansamblului drepturilor omului, atât celor
economice şi sociale cât şi celor civile şi
politice.
• "Drepturile omului - mecanisme şi
instituţii specializate ale Naţiunilor Unite"
Volumul se dovedeşte a fi o nouă
abordare a problematicii drepturilor
omului, aşa cum a evoluat ea în condiţiile
eforturilor de perfecţionare a întregului
mecanism instituţional de supraveghere şi
control al aplicării dispoziţiilor înscrise în
instrumentele internationale în materie. În
lucrare sunt expuse detaliat competenţele şi
procedurile pe care le desfăşoară în
activitatea lor organismele principale şi
organele subsidiare create, ale căror
obiective sunt concentrate pe probleme
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denumeşte "slăbiciuni omeneşti" dar şi sub
adevăratelor vicii umane, atunci când
moderaţia şi raţiunea în conceperea

referitoare la drepturile omului. De
asemenea, conţine comentarii şi consideraţii
de natură a spori interesul cititorilor pentru

forma

această problematică.

mo~dului

• "A Culture of Peace, Democracy and
Tolerance in Romania"
• "Documente internaţionale privind
combaterea torturii si a tratamentelor
inumane sau degradante"
Noua ediţie, a doua, revizuită şi adăugită,
a
acestei
culegeri
de
documente
internaţionale privind combaterea torturii şi
a altor pedepse sau tratamente inumane ori
degradante, continuă seria lucrărilor
consacrate, în decursul timpului, diverselor
drepturi şi categorii de persoane.
Epuizarea rapidă a ediţiei precedente ne
întăreşte convingerea că volumul de faţă
reprezintă un instrument de lucru necesar
tuturor celor învestiţi cu atribuţii şi
responsabilităţi
în
acest domeniu,
cercetătorilor, studenţilor şi cadrelor
didactice din învăţământul superior,
precum şi deopotrivă societăţii civile, cu
precădere ONG-urilor ce veghează la
respectarea tuturor dispoziţiilor şi
recomandărilor cuprinse în textele selectate.
• "Sănătatea, Drepturi. Responsabilităţi"
Volumul tratează câteva teme medicale
care au şi unele conotaţii filozofice, juridice,
sociale. Probleme precum alcoolismul,
drogurile, tutunul, obezitatea sunt
prezentate atât sub forma a ceea ce autorul

de viaţă sunt neglijate.
Intr-un amplu capitol sunt tratate într-o
viziune deosebit de actuală drepturile
pacienţilor şi îndatoririle specialiştilor în
îndeplinirea dificilului act medical. Din
acest capitol reies clar drepturile omului
aflat în momentele sale de suferinţă prin
boală, dar şi cele ale celor care îi oferă
ajutorul medical.
• "Raport cu privire la evoluţia protecţiei
şi promovării drepturilor om ului în
România în anul 2001"
• Reeditarea unor ediţii de buzunar:
- Pactul internaţional privitor la
drepturile economice, sociale şi culturale;
- Pactul internaţional privitor la
drepturile civile şi politice;
- Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului;
- Convenţia internaţională pentru
eliminarea tuturor formelor de discriminare
rasială.
De menţionat că publicaţiile IRDO sunt
puse la dispoziţia tuturor solicitanţilor cu

titlu gratuit, fiind intens solicitate de
parlamentari, de ministere, de justiţie,
parchete, universităţi din toată ţara,
sindicate, şcoli, biblioteci universitare şi
judeţene etc.

V. CENTRUL DE DOCUMENTARE

În cursul anului 2002, centrul de
documentare a continuat să-şi îmbogăţească
fondul de carte prin achiziţionarea din
fonduri proprii a apariţiilor valoroase din
domeniul juridic şi social-politic, dicţionare,
documentare etc. De asemenea, IRDO a
primit numeroase publicaţii sub formă de
donaţii
din partea unor organizaţii
internaţionale, instituţii de învăţământ
superior; a continuat schimbul de publicaţii
cu fundaţii, universităţi, institute similare şi
ONG-uri din domeniu din ţară şi din

politice, centrul de documentare al
Institutului Român pentru Drepturile
Omului pune la dispoziţie solicitanţilor, pe
lângă lucrările primite de la Strasbourg, o
serie de lămuriri şi îndrumări concrete
pentru utilizarea unor instrumente juridice
internaţionale; bunăoară solicitanţii sunt
consiliaţi cum să formuleze o cerere pentru
Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau
li se explică mecanismele de funcţionare a
acesteia sau a altor instrumente juridice din
cadrul sistemului ONU sau Consiliului
străinătate.
Europei.
Datorită prestigiului de care se bucură,
Ar mai fi de menţionat că în ultimul
centrul a fost solicitat nu numai de timp sunt tot mai numeroase documentele
cercetători ştiinţifici, cadre didactice,
internationale procurate prin accesarea
studenţi, avocaţi şi magistraţi, reprezentanţi . INTERNETULUI.
ai unor ONG-uri din diverse domenii, ci şi
*
de numeroşi studenţi şi absolvenţi care au
descoperit în centrul de documentare un
*
*
fond de carte foarte bogat ce acoperă
Si în cursul anului 2000, Institutul
întreaga bază de documentare.
Ca bibliotecă depozitară a Consiliului Roinân pentru Drepturile Omului a avut o
Europei pentru domeniile: drepturile bună colaborare şi s-a bucurat de sprijinul
omului, cultură, educaţie, ecologie şi ştiinţe constant, inclusiv prin participarea efectivă
DREPTURILE OMULUI
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la

acţiunile

organizate, a conducerilor celor
Camere ale Parlamentului, al
Comisiilor juridice, al Comisiilor pentru
Drepturile Omului, a numeroşi alţi
parlamentari şi personalităţi ale vieţii
politice, culturale şi ştiinţifice, al
preşedinţiei,
al Guvernului, Curţii
Constituţionale, Academiei Române, Curţii
Supreme de Justiţie, al ministerelor,
cultelor, sindicatelor, etc.
Totodată, IRDO a avut o bună colaborare,
iar activitatea sa s-a bucurat de aprecieri
din partea reprezentanţilor diplomatici de
două

la Bucureşti, a reprezentantului rezident
ONU în România, organelor Consiliului
Europei, ale ONU, institutelor similare din
Europa, America şi Africa.
Datorită prestigiului pe care şi l-a
câştigat, Institutul a devenit membru al
unor organe internaţionale.

în anul 2002, în cadrul Adunării
a Institutelor şi Reţelelor
Francofone ale Drepturilor Omului de la
Beirut, IRDO a fost ales între cei 9 membri
ai Comitetului de conducere a activităţilor
acestui prestigios forum.
Internaţionale

ANEXA A

ACTIVITĂŢI PROPRII

4 ianuarie - Masă rotundă cu tema "Securitatea şi solidaritatea socială", organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia română pentru
promovarea drepturilor economice, sociale şi culturale ale omului şi Asociaţia pentru
Naţiunile Unite din România cu ocazia împlinirii a 26 de ani de la intrarea în vigoare a
Pactului internaţi(~..nal privind drepturile economice, sociale şi culturale
14 ianuarie - Intâlnirea colectivului Institutului Român pentru Drepturile Omului cu
domnul Milon Kothar, Raportor Special privind Locuinţe 1decvate al Comisiei ONU pentnl
drepturile omului şi domnul Rio Hada de la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru
Drepturile Omului
15 ianuarie - Simpozionul internaţional "Dreptul omului la patrimoniu", consacrat
Anului ONU pentru moştenire culturală
15 ianuarie - Masă rotundă cu tema "Implicaţii socio-juridice ale abolirii pedepsei cu
moartea", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, cu ocazia împlinirii a 11 ani de la
ratificarea de către România a celui de-al doilea Protocol facultativ la Pactul internaţional
cu privire la drepturile civile şi politice
4 februarie - Masă rotundă cu tema "Dreptul la pace şi evoluţiile contemporane",
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă.
14 februarie - Simpozionul cu tema "Educaţia pentru combaterea rasismului,
discriminării rasiale, xenofobiei şi intoleranţei" consacrat dezbaterii obiectivelor Deceniului
internaţional pentru o cultură a păcii şi nonviolenţei pentru copiii lumii, ce se desfăşoară
în perioada 2001-2010 sub egida ONU, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor
guvernamentale şi organizaţiilor neguvernamentale cu preocupări în domeniu.
15 februarie - Masă rotundă cu tema "Revoluţia educaţiei - şcoala pe cablu", organizată
de IRDO cu participarea reprezentanţilor instituţiilor guvernamentale şi organizaţiilor
neguvernamentale cu preocupări în domeniu.
17 februarie - Dezbaterea organizată de IRDO în ciclul "Drepturile omului la un mediu
sănătos", cu concursul Universităţii Ecologice şi Facultăţii de Administraţie Publică a
SNSPA, consacrată inaugurării anului internaţional al ecoturismului.
21 februarie - Simpozionul "Reglementări internaţionale privind folosirea limbii
materne" organizat de IRDO cu concursul ANUROM, Societăţii Române de Drept Comparat
şi Catedrei UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă.
22 februarie - Masă rotundă cu tema "Jurnalismul de ştiinţă, o cenuşăreasă a massmedia?", organizat de IRDO în colaborare cu Comisia Naţională a României pentru
UNESCO.
5 martie - Masă rotundă cu tema "Protecţia juridică a suferinzilor de Alzheimer obiect de cercetare" şi lansarea lucrărilor "La maladie d'Alzheimer - les droits des
patientes", autor dr. Nicole Delperee, Ed. Kluwer, Bruxelles şi "Protecţia juridică a
surferinzilor de Alzheimer", autor prof.univ.dr. Irina Moroianu ZIătescu, organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului.
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8 martie - Masă rotundă cu tema "Garanţii legislative ale egalităţii de şanse", organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia română pentru
drepturile femeii.
19 martie - Dezbatere cu tema "Programul de acţiune de la Bamako", organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile
Unite din România şi Clubul de la Cheia, cu ocazia Zilei internaţionale a francofoniei.
20 martie - Masă rotundă cu tema "Contribuţia societăţii civile la protecţia drepturilor
consumatorilor. Modalităţi de acţiune", organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Asociaţia română pentru promovarea drepturilor economice,
sociale şi culturale ale omului, cu prilejul Zilei mondiale a drepturilor consumatorilor.
21 martie - Dezbatere cu tema "Garanţii efective ale egalităţii şi nediscriminării",
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România şi Clubul de la Cheia, cu ocazia Zilei internaţionale
pentru eliminarea discriminării rasiale.
22 martie - Simpozion în ciclul "Drepturile omului la un mediu sănătos - folosirea
judicioasă a apei", organizat de IRDO în colaborare cu ANUROM.
25 martie - Masă rotundă cu tema "Drepturile cetăţeneşti în contextul integrării
europene", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Clubul de la Cheia, la împlinirea a 26 de ani de la intrarea în vigoare a Pactului
internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.
26 martie - Masă rotundă cu tema "Măsuri speciale de protecţie a copiilor străzii",
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Liga
independentă română pentru drepturile copilului şi tânărului.
2-3 aprilie - Seminar cu tema "Pentru sănătatea dumneavoastră, faceţi mişcare!",
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru
Naţiunile Unite din România (ANUROM), cu prilejul Zilei mondiale a sănătăţii.
22 aprilie - Masă rotundă cu tema "Dreptul de autor în cadrul drepturilor economice,
sociale şi culturale ale omului", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului
în colaborare cu Asociaţia română pentru promovarea drepturilor economice, sociale şi
culturale ale omului.
3 mai - Dezbatere cu tema "Libertatea de exprimare şi rolul presei în exercitarea
acesteia", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Clubul de la Cheia.
14 mai - Colocviul cu tema "Familia română la începutul mileniului III", organizat de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Family Forum, cu prilejul
Zilei internaţionale a familiei şi a Zilei familiei române.
15-17 mai - Expoziţie de cărţi privind problematica drepturilor omului, editate sub
egida Institutului Român pentru Drepturile Omului, organizată la Palatul Parlamentului,
cu prilejul vizitei Comisiei de monitorizare pentru respectarea obligaţiilor şi
angajamentelor statelor membre ale Consiliului Europei la Bucureşti, la invitaţia Delegaţiei
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei şi a Comisiei
juridice de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor.
17 mai - Simpozion din ciclul "Dreptul la informare" cu tema "Rolul Uniunii
internaţionale a telecomunicaţiilor", organizat de IRDO în colaborare cu ANUROM.
22 mai - Dezbaterea cu tema "Toţi diferiţi, toţi egali, Diversitatea biologică şi bioetica",
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia
română pentru drepturile femeii.
4 iunie - Masă rotundă cu tema "Drepturile copilului - protecţia copiilor, victime
nevinovate ale agresiunii", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM) şi Liga
independentă pentru drepturile omului.
5 iunie - Masă rotundă cu tema "Să dăm o şansă planetei", organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu ANUROM, cu Asociaţia pentru
drepturile omului la un mediu sănătos (AROMES), cu concursul Universităţii Ecologice
Bucureşti.

12 iunie - Conferinţă cu tema "Bioetica, nebănuite confruntări cotidiene", organizată de
IRDO cu participarea reprezentanţilor instituţiilor guvernamentale şi organizaţiilor
neguvernamentale cu preocupări în domeniu.
20 iunie - Masă rotundă cu tema "Statutul refugiaţilor", organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România
(ANUROM), cu prilejul Zilei mondiale a refugiaţilor.
26 iunie - Dezbatere cu tema "Traficul şi consumul de droguri - combatere şi
prevenire", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Asociaţia pentru drepturile omului la un mediu sănătos şi Liga independentă română
pentru drepturile copilului şi tânărului.
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27 iunie - Masă rotundă cu tema "Victimele torturii şi societatea civilă", organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Liga independentă română
pentru libertate şi demnitate personală.
2-3 iulie - Dezbatere cu tema "Jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului
privind dreptul la respect pentru viaţa privată", organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului şi Family Forum.
11 iulie - Masă rotundă cu tema "Evoluţii demografice în România şi implicaţii sociale",
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia
română pentru promovarea drepturilor economice, sociale şi culturale ale omului, cu
prilejul Zilei mondiale a populaţiei.
22 iulie - Dezbatere cu tema "Traficul de persoane - măsuri eficiente de combatere",
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia
română pentru drepturile femeii şi Asociaţia română pentru drepturile copilului şi
tânărului.

25 iulie - Masă rotundă cu tema "Protecţia drepturilor refugiaţilor şi procesul de
aderare la Uniunea Europeană", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului
în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România.
4-11 august - A VII-a ediţie a cursurilor de vară ale Universităţii Internaţionale a
Drepturilor Omului, dedicată problematicii egalităţii şi nediscriminării, organizată în
cadrul celui de al treilea Deceniu internaţional de luptă împotriva rasismului şi
discriminării rasiale, la Cheia, de către Institutul Român pentru Drepturile Omului cu
Senatul României, cu concursul Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, al Catedrei
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă - coordonată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului şi Universitatea de Nord Baia Mare - şi Clubul de la
Cheia "Victor Dan ZIătescu".
15 august - Dezbatere cu tema "Protecţia drepturilor tânărului", organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Liga independentă română pentru
drepturile copilului şi tânărului, cu ocazia Zilei internaţionale a tineretului.
8 septembrie - Masă rotundă cu tema "Analfabetismul - cauze şi măsuri de
combatere", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, cu ocazia Zilei Mondiale a Alfabetismului.
16 septembrie - Masă rotundă cu tema "Societatea civilă şi protecţia mediului. Direcţii
şi metode de acţiune", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asociaţia pentru drepturile omului la un mediu sănătos.
18 septembrie - Lansarea volumului "Pentru o cultură a păcii, democraţiei şi toleranţei
în România", versiunea în limba engleză - autor prof. univ. dr. Irina Moroianu ZIătescu,
organizată de Comisia Naţională a României pentru UNESCO în colaborare cu Institutul
Român pentru Drepturile Omului, cu prilejul vizitei de lucru efectuate în România de E. S.
dl. Koikiro Matsuura, director general UNESCO.
21 septembrie - Masă rotundă cu tema "Dreptul la pace în corelaţie cu alte drepturi ale
omului", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, cu ocazia Zilei internaţionale a păcii.
28 septembrie - Masă rotundă cu tema "Metode de integrare în societate a tinerilor
proveniţi din casele de copii", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Family Forum şi Asociaţia română pentru promovarea drepturilor
economice, sociale şi culturale ale omului.
30 septembrie-1 octombrie - A V-a ediţie a simpozionului internaţional "Drepturile
omului - dimensiune spirituală şi acţiune civică", organizat de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Episcopia RomanoCatolică Iaşi şi Universitatea "Al. 1. Cuza" din Iaşi.
1 octombrie - Dezbatere cu tema "Drepturile persoanelor vârstnice între deziderate şi
realităţi", organizată cu prilejul Zilei internaţionale a persoanelor vârstnice.
9 octombrie - Masă rotundă cu tema "Gestionarea riscurilor în catastrofele naturale"
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia
Naţiunilor Unite din România şi Asociaţia Română pentru drepturile omului la un mediu
sănătos, cu prilejul Zilei internaţionale pentru reducerea catastrofelor naturale.
17 octombrie - Dezbatere cu tema "Dreptul la o viaţă decentă", organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia Naţiunilor Unite din România
cu prilejul Zilei internaţionale de eradicare a sărăciei.
21-24 octombrie - Expoziţie de documente: cărţi, pliante şi afişe privind activitatea
ONU, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Asociaţia Naţiunilor
Unite din România în colaborare cu Centrul de Informare pentru Naţiunile Unite din
România, la sala de Marmură a Senatului României.
21-24 octombrie - Curs interjudeţean cu tema "Drepturile omului şi activitatea forţelor
de ordine publică", destinat pregătirii lucrătorilor din Inspectoratul General al Corpului
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Pompierilor Militari, organizat la Braşov, de Comitetul pentru Drepturile Omului şi Drept
Umanitar din cadrul Ministerului de Interne în colaborare cu Institutul Român pentru
Drepturile Omului.
24 octombrie - Simpozion consacrat Zilei Naţiunilor Unite, organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului şi Asociaţia Naţiunilor Unite din România, cu concursul
Ministerului Afacerilor Externe şi al Senatului României.
Lansarea lucrărilor editate de Institutul Român pentru Drepturile Omului:
• Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la care România
este parte, voI. 1, Instrumente universale, ed. a V-a revizuită şi adăugită.
• Drepturile copilului, voI. 1, Documente internaţionale.
16 noiembrie - Masă rotundă cu tema "Toleranţa - un concept în evoluţie", organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Catedra UNESCO pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, cu prilejul Zilei internaţionale a
toleranţei.

Cursul interjudeţean cu tema "Drepturile omului şi activitatea
de ordine publică", destinat pregătirii lucrătorilor din cadrul Poliţiei judiciare
organizat la Cluj-Napoca de Comitetul pentru Drepturile Omului şi Dreptul Umanitar din
cadrul Ministerului de Interne în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile
Omului.
20 noiembrie - Masă rotundă cu tema "Copilăria şi societatea adulţilor", organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Liga iIidependentă română
pentru drepturile copilului şi tânărului, cu ocazia Zilei mondiale a copilăriei.
21 noiembrie - Dezbatere cu tema "Televiziunea între libertate şi responsabilitate"
organizată de Institutul român pentru Drepturile Omului, cu prilejul Zilei mondiale a
televiziunii.
25 noiembrie - Masă rotundă cu tema "Eliminarea violenţei faţă de feIpei - garanţii
judiciare şi extrajudiciare", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asociaţia română pentru drepturile femeii.
1 decembrie - Simpozion cu tema "Reglementări internaţionale privind drepturile omului
şi demnitatea umană; Abolirea sclaviei, combatere prostituţiei şi a traficului de persoane",
organizat de IRDO cu concursul ANUROM, Asociaţia română pentru libertatea personală şi
demnitate umană.
2 decembrie - Masă rotundă cu tema "SIDA şi drepturile omului" organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia română pentru
drepturile omului la un mediu sănătos.
3 decembrie - Simpozionul cu tema "Drepturile persoanelor cu handicap în legislaţia
română şi internaţională", organizat de IRDO cu concursul Ministerului Sănătăţii şi
Familiei şi al Asociaţiei române pentru drepturile economice, sociale şi culturale, cu
participarea reprezentanţilor instituţiilor guvernamentale şi organizaţiilor
neguvernamentale cu preocupări în domeniu.
10 decembrie - Simpozion consacrat Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului,
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului, împreună cu Senatul României şi
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România.
Lansarea lucrărilor editate de Institutul Român pentru Drepturile Omului: Principalele
instrumente internaţionale privind drepturile omului, voI. II - Instrumente regionale, ed. a
IV-a revizuită şi adăugită; Drepturile copilului şi tânărului voI. 1, Documente interne;
Documente internaţionale privind combaterea torturii şi a tratamentelor inumane sau
degradante, ed. a II-a revizuită şi adăugită; Sănătatea - Drepturi şi Responsabilităţi, de dr.
Octavian Popescu, ed. a II-a; Drepturile omului - mecanisme şi instituţii specializate ale
Naţiunilor Unite autori Irina Moroianu ZIătescu şi Radu Demetrescu. Ceremonia
înmânării diplomelor de absolvire a Masteratului Catedrei UNESCO pentru drepturile
omului, democraţie, pace şi toleranţă, coordonată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului şi Universitatea de Nord Baia Mare.
13-15 decembrie - "ONU şi România" - seminar organizat de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu ANUROM şi Clubul "V.D. ZIătescu" de la Cheia.
16 decembrie - Dezbatere cu tema "Drepturile omului - indivizibilitate şi
interdependenţe" - organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia pentru drepturile
economice, sociale şi culturale, cu ocazia împlinirii a 37 de ani de la Adoptarea Pactului cu
privire la drepturile civile şi politice şi a Pactului cu privire la drepturile economice,
sociale şi cultural.
19-21 noiembrie -

forţelor
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17 decembrie - Masă rotundă consacrată Zilei Minorităţilor Naţionale, organizată de
IRDO, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor guvernamentale şi organizaţiilor
neguvernamentale cu preocupări în domeniu.
18 decembrie - Simpozionul cu tema "Drepturile persoanelor migrante - refugiaţi şi
azilanţi", organizat de IRDO cu concursul ANUROM şi Asociaţia română pentru libertate
personală şi demnitate umană.
ANEXAB

AcrIVITĂŢI REALIZATE ÎN PARTENERIAT

14 februarie - Simpozionul cu tema "Educaţia pentru combaterea rasismului,
rasiale, xenofobiei şi intoleranţei" consacrat dezbaterii obiectivelor Deceniului
pentru o cultură a păcii şi nonviolenţei pentru copiii lumii, ce se desfăşoară
în perioada 2001-2010 sub egida ONU.
10 martie - Acordarea premiilor ediţiei a II-a a Concursului naţional de creativitate
didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile omului,
democraţie şi o cultură a păcii în învăţământul preuniversitar.
18-22 martie - Olimpiada de ştiinţe socio-umane, etapa naţională organizată la Oneşti,
judeţul Bacău, de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Direcţia generală pentru învăţământul
preuniversitar în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului.
9-11 aprilie - Curs interjudeţean cu tema "Drepturile omului şi activitatea de ordine
publică", organizat la Braşov pentru poliţiştii din sectoarele judiciar şi cercetări penale din
Inspectoratele Judeţene de Poliţie, de către Ministerul de Interne - Comitetul de Drepturile
Omului şi Dreptul Umanitar în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului.
16-18 aprilie - Seminar internaţional "Cum poate contribui educaţia la prevenirea
violenţei şi promovarea toleranţei şi înţelegerii", organizat la Sinaia sub egida Casei
Corpului Didactic Prahova şi a Consiliului Europei.
24-27 aprilie - A 3-a reuniune a Catedrei UNESCO de Drepturile Omului, Democraţie,
Pace şi Toleranţă - Stadschlaining.
16-18 mai - Seminar internaţional cu tema "Modalităţi de prevenire şi combatere a
violenţei şi de promovare a toleranţei prin educaţie", organizat de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, Casa Corpului Didactic Prahova în colaborare cu Institutul Român pentru
Drepturile Omului.
21-23 mai - Curs interjudeţean cu tema "Drepturile omului şi activitatea de ordine
publică", organizat la Bucureşti şi destinat lucrătorilor din Serviciile de Evidenţă
Informatizată a Persoanei, de către Ministerul de Interne Comitetul de Drepturile
Omului şi Drept Umanitar, în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului.
31 mai-l iunie - Suită de manifestări organizate la Şcoala geAnerală "Ion Vlăduţiu" din
Luduş, judeţul Mureş, cu prilejul Zilei internaţionale a copilului. Intre acestea:
- Expoziţie de lucrări ale elevilor "Suflet de copil"
- Program cultural artistic "Copilărie fericită"
- Concurs cu teme privind drepturile copilului
- Concursuri sportive
- Carnaval al copiilor.
5-7 iunie - Simpozionul cu tema "Şcoala - centru comunitar de educaţie pentru copii,
tineri şi adulţi", desfăşurat la Buzău în cadrul programului de formare continuă a
personalului didactic, organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău şi Casa corpului
Didactic ,,1. Gh. Dumitraşcu" în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului.
5-7 iunie - Cursul cu tema "Atribuţiile autorităţii publice locale privind protecţia
socială", organizat la Bucureşti de Ministerul Administraţiei Publice şi Centrul Naţional de
Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală", în colaborare cu Institutul Român
pentru Drepturile Omului.
25-27 iunie - Curs interjudeţean cu tema "Drepturile omului şi activitatea de ordine
publică", organizat la Timişoara de către Ministerul de Interne - Comitetul de Drepturile
Omului şi Drept Umanitar, în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului.
3 iulie - Semnarea Protocolului de parteneriat între Institutul Român pentru Drepturile
Omului şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în vederea realizării de activităţi
comune specifice.
3 iulie - Semnarea Protocolului de parteneriat între Institutul Român pentru Drepturile
Omului şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în vederea realizării d e activităţi comune
specifice.
discriminării
internaţional
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4 iulie - Semnarea Protocolului de parteneriat între Institutul Român pentru Drepturile
Omului şi Centrul naţional de formare continuă pentru administraţia publică locală
(devenit Institutul Naţional de Administraţie), în vederea realizării de activităţi comune
specifice.
5 iulie - Semnarea Protocolului de parteneriat între Institutul Român pentru Drepturile
Omului şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în vederea realizării de activităţi comune
specifice.
1-4 august - Etapa naţională a concursului "Democraţie şi toleranţă", organizat la
Focşani, judeţul Vrancea, de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Vrancea, în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului.
17-19 septembrie - Curs interjudeţean de pregătire a lucrătorilor din Serviciile de
Evidenţă Informatizată a Persoanei cu tema "Drepturile omului şi activitatea de ordine
publică", organizată de Ministerul de Interne - Comitetul de Drepturile Omului şi Drept
Umanitar, în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului.
24-26 septembrie - Curs interjudeţean de pregătire a ofiţerilor din cadrul unităţilor
teritoriale subordonate Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, cu tema
"Drepturile omului şi activitatea de ordine publică", organizat de Ministerul de Interne Comitetul de Drepturile Omului şi Drept Umanitar în colaborare cu Institutul Român
pentru Drepturile Omului.
30 septembrie-4 octombrie - Cursul cu tema "Relaţii publice şi comunicarea cu mass
media", organizat de Guvernul României, Ministerul Administraţiei Publice, Institutul
National de Administratie.
18-19 octombrie - Colocviul naţional "Parteneriatul IRDO şi Casele Corpului Didactic în
educaţia pentru drepturile omului. Obiective şi strategii pentru perioada 2003-2004",
organizat de IRDO şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la Iaşi.
28 octombrie-l noiembrie - Programul de perfecţionare "Atribuţiile' autorităţilor
publice privind protecţia socială", organizat de Institutul Naţional de Administraţie.
25-29 noiembrie - Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Casa
Corpului Didactic ,,1. Gh. Dumitraşcu" Buzău - "Sunt copil în Europa" - program complex
cu activităţi la Palatul copiilor, Şcoala nr. 15 şi Liceul militar "Neagoe . Nasarab" din Buzău
şi la Grupul Şcolar Industrial Nehoiu.
4 decembrie - Dezbatere cu tema "Ziua Drepturilor Omului", la Liceul nr. 32, Bucureşti,
cu participarea elevilor şi cadrelor didactice, organizată de IRDO.
5-10 decembrie - IRDO şi Casa Corpului Didactic ,,1. Gh. Dumitraşcu" Buzău au
organizat ciclul de manifestări "Zilele educaţiei pentru drepturile omului, democraţie şi
toleranţă", la Şcoala specială nr. 1 Buzău, Şcolile nr. 6 şi 11 Buzău, nr. 5 Râmnicu Sărat,
Grupul Şcolar "D. Filipescu" şi Grupul Şcolar Industrial C.F. Buzău.
10 decembrie - Sesiune de deschidere a cursurilor de pregătire continuă a profesorilor
din judeţul Olt implicaţi în educaţia pentru drepturile omului în învăţământul
preuniversitar, organizată de IRDO împreună cu Casa Corpului Didactic a judeţului Olt.
13-14 decembrie - Cursuri pentru profesorii şi învăţătorii din judeţul Bacău implicaţi
în educaţia pentru drepturile omului în învăţământul preuniversitar, organizate de IRDO
împreună cu Casa Corpului Didactic a judeţului Bacău.
ANEXAC

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

15 februarie organizată

de

Lansarea

lucrării

"Societatea

civilă",

autor acad. Vasile

Stănescu,

Fundaţia Ion Basgan.
Masă rotundă cu tema

"Politeţe a a X-a artă", organizată sub genericul
de către Comisia Naţională a României pentru UNESCO.
5 martie - Dezbaterea privind Guvernarea europeană, organizată de Ministerul
Integrării Europene.
11 martie - Colocviul cu tema "Comment enseigner l'Europe", organizat de Serviciul
Cultural al Ambasadei Franţei în România şi Centrul Cultural francez la Timişoara, în
colaborare cu Centrul de Documentare al Comisiei Europene la Bucureşti.

1 martie -

"Revoluţia educaţiei",
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14 martie - Forumul "Germania, partener al României pe calea spre Europa", organizat
de Ambasada Republicii Federale Germania.
14 martie - Sesiunea ştiinţifică organizată cu prilejul aniversării a 120 de ani de la
naşterea lui Nicolae Titulescu şi a relansării oficiale a activităţii Fundaţiei Europene
Titulescu, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu. Vernisajul expoziţiei foto
documentare "Nicolae Titulescu 120 de ani".
14-15 martie - A III-a conferintă mondială a familiei cu tema "Vocea familiilor în
dialogul dintre civilizaţii", organizată de către Organizaţia Mondială a Familiei în cadrul
Anului Naţiunilor Un!te pentru dialogul dintre civilizaţii.
18-19 martie - Intâlnirea privind dimensiunea umană, cu tema "Prevenirea şi
combaterea violenţei împotriva femeilor", organizată la Viena de OSCE - Biroul pentru
instituţii democratice şi drepturile omului.
27-29 martie - Curs cu tema "Acţiunea în revendicare - Regimul juridic al imobilelor
preluate în mod abuziv (Legea nr. 10/ 2001), organizat de Guvernul României, Ministerul
Administraţiei Publice şi Centrul Naţional de Formare Continuă pentru Administraţie
Publică Locală.

29 martie - Simpozionul cu tema "Rolul practicii judecătoreşti în crearea dreptului",
organizat de Uniunea Juriştilor din România, cu prilejul împlinirii a 140 de ani de la
intrarea în funcţiune a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi lansarea cărţilor "De la Înalta
Curte de Casaţie la Curtea Supremă de Justiţie", autor Emanuel Albu, şi "Justiţia
Europeană", autori Victor Duculescu şi Georgeta Duculescu.
2 aprilie - Dezbatere privind "Definirea şi repartizarea competenţelor între statele
membre UE şi Uniunea Europeană", organizată de Ministerul Integrării Europene.
5-6 aprilie - "Reinventarea statului, democraţie politică şi ordine juridică în Europa
Centrală şi Orientală", colocviu internaţional organizat de Centrul de Studii şi Cercetări
asupra Balcanilor, Senatul Franţei, Universitatea Montesquieu Bordeaux IV, Comisia de la
Venetia.
5-':6 aprilie - Colocviul internaţional cu tema "Statul postcomunist între identitate
naţională şi integrare supranaţională", organizat de Centrul de studii şi cercetări în
Balcani.
12 aprilie - Acordarea Premiului European Coudenhove-Kalergi, dlui Franjo Komarica,
Episcop de Banja Luka.
13-14 aprilie - Seminarul tematic privind lărgirea Uniunii Europene organizat de
Uniunea Paneuropeană la Bratislava şi Viena.
15 aprilie - Vernisajul expoziţiei "Trebuie să luptăm pentru viaţă" aparţinând
caricaturistului Sorin Postolache, organizată de Institutul Oncologic "Prof. dr. Al.
Trestioreanu" .
19-20 aprilie - Conferinţa internaţională "Cultura păcii, drepturile omului şi societatea
civilă", organizată de Catedrele UNESCO în colaborare cu Catedra UNESCO pentru cultură,
pace şi democraţie din Lituania.
22 aprilie - Dezbaterea cu tema "Societatea civilă şi revizuirea Constituţiei", organizată
de Asociaţia Pro Democraţia şi Fundaţia Konrad Adenauer.
23-25 aprilie - Seminar cu tema "Sisteme judiciare şi drepturile omului", organizat de
OS CE la Varşovia.
24-27 aprilie - A treia întâlnire internaţională a Catedrelor UNESCO privind Drepturile
Omului, Pace şi Toleranţă.
25_28 aprilie - Reuniunea ştiinţifică naţională a Asociaţiei naţionale a tinerilor jurişti
din România, desfăşurată la Braşov.
7 mai - Dezbatere cu tema "Hazardul · natural şi învăţământul superior", organizată de
Catedrala UNESCO din Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, cu
participarea Catedralelor UNESCO din România.
14 mai - Seminarul dezbatere cu tema "Politica demografică în România", organizat de
Organizaţia Femeilor Democratice - municipiul Bucureşti.
15-17 mai - Reuniunea ocazionată de vizita Comisiei de monitorizare pentru
respectarea obligaţiilor şi angajamentelor statelor membre ale Consiliului Europei la
Bucureşti, la invitaţia Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a
Consiliului Europei şi a Comisiei Europei şi a Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi a
Camerei Deputaţilor.
23-26 mai - Simpozionul internaţional cu tema "Drepturile omului şi securitatea
socială a notarilor", organizat de Uniunea naţională a notarilor publici.
27-28 mai - Sesiunea ştiinţifică "Identitatea românească şi integrarea europeană",
organizată de Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere - Departamentul de Relaţii
Internaţionale, Studii Europene.
4 iunie - Vernisajul expoziţiei "Macedonia de-a lungul veacurilor", organizată de
Arhivele statului din Republica Macedonia la Muzeul Naţional de Istorie.
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11 iunie - Simpozionul cu tema "Modificarea Constituţiei - necesitate a consolidării
în România", organizat de Organizaţia pentru Apărarea Drepturilo Omului şi
Academia de Politie "Al.1. Cuza".
12 iunie - Dezbatere cu tema "Revizuirea Constituţiei şi societatea civilă", organizată de
Asociaţia Pro Democraţia şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor.
18-22 iunie - Cursul de formare "Tineret - minorităţi naţionale - democraţie",
organizat la Mamaia de Organizaţia Proiecte Rrome Etno-Culturale şi Ministerul
Informaţiilor Publice prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice, în parteneriat cu
Centrul Naţional Interetnica, Institutul Intercultural Timişoara, Centrul de Informare şi
Documentare al Consiliului Europei la Bucureşti şi Ministerul Tineretului şi Sportului, cu
sprijinul Ambasadei SUA la Bucureşti.
24-25 iunie - Curs cu tema "Acţiunea în revendicare - Raportul dintre instituţia
prefectului şi autorităţile administraţiei publice locale" organizat de Guvernul României,
Ministerul Administraţiei Publice, Centrul Naţional de Formare Continuă pentru
Administratia Publică Locală.
5-7 iulie - Seminarul internaţional cu tema " Originea, limba şi cultura ceangăilor",
organizat la Iaşi sub egida Academiei Române şi a Parlamentului României - Delegaţia la
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.
14-20 iulie - Congresul internaţional al Academiei de Drept Comparat, cu tema
"Convergenţa ~istemelor juridice în secolul al XXI-lea", organizat la Brisbane, Australia.
30 iulie - Intâlnirea d-lui prof. univ. Elie Wiesel, laureat al premiului Nobel pentru
Pace, cu reprezentanţi ai societăţii civile, organizată de Casa NATO - Consiliul Euroatlantic
România.
1-10 august - Prima ediţie a Şcolii de vară "Cetăţenie naţională, cetăţenie europeană",
organizată la Complexul de cultură Nicolae Iorga din Vălenii de Munte, judeţul Prahova, de
Comitetul român pentru UNESCO, Centrul pentru studiul integrnrăii europene, cu sprijinul
Ambasadei Olandei, al primăriei Vălenii de Munte şi CEC.
14 august - Atelierul de lucru al Comitetului naţional român de bioetică, organizat de
Comisia naţională a României pentru UNESCO.
27 august - Dezbatere cu privire la emigraţia ilegală în spaţiul Schengen, dreptul la
libera circulaţie şi implementarea H.G. nr. 430/2001, privind aprobarea strategiei
Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor, organizată de Comisia pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor, Parlamentul
României şi Punctul de contact pentru romi şi sinti al OSCE/ODIHR.
6 septembrie - Reuniunea festivă organizată cu prilejul Zilei diplomaţiei române, în
cadrul programului reuniunii anuale a ambasadorilor şi consulilor generali ai României.
11 septembrie - Întâlnirea membrilor Comisiei naţionale a României pentru UNESCO
cu reprezentanţi ai societăţii civile din România şi cu delegaţia UNESCO în frunte cu
Excelenţa Sa Koikiro Matsuura, director general al UNESCO.
27 septembrie - Ceremonia de acordare a Ordinului naţional pentru merit în grad de
Comandor domnului Nicolae Mateescu Matte - membru de onoare al Academiei Române desfăşurată la Palatul Cotroceni. Înalta distincţie a fost conferită de preşedintele Ion Iliescu
la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, pentru contribuţia majoră adusă la
fundamentarea internaţională a dreptului aerian şi spaţial, precum şi a celui terestru şi
pentru sprijinul acordat cauzei româneşti în Canada.
7-13 octombrie - Manifestări culturale, ştiinţifice, sportive dedicate sărbătoririi a 7 ani
de la reînfiinţarea Ligii studenţilor din Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi.
8-11 octombrie - Conferinţă cu tema "Tineretul şi valorile umane", organizată de IRDO
cu participarea reprezen tan ţilor instituţiilor guvernamentale şi organizaţiilor
neguvernamentale cu preocupări în domeniu.
9-13 octombrie - Conferinţa UNITED - Strategia tinerilor împotriva rasismului şi
tuturor formelor de discriminare în Europa, organizată de Consiliul Europei, cu
participarea reprezentanţilor instituţiilor guvernamentale şi organizaţiilor
neguvernamentale cu preocupări în domeniu.
12-13 octombrie - Reuniunea internaţională a Institutelor francofone de drepturile
omului, democraţie şi pace, organizată de Institutul pentru drepturile omului din Beirut în
colaborare cu Agenţia Interguvernamentală pentru Francofonie.
16 octombrie - Masă rotundă ECRI organizată de IRDO cu participarea reprezentanţilor
instituţiilor guvernamentale şi organizaţiilor neguvernamentale cu preocupări în domeniu.
24 octombrie - Şedinţa de lucru a Comitetului Naţional de Bioetică şi a Comitetului
naţional al României pentru UNESCO.
1 noiembrie - Masă rotundă cu tema "Reglementarea activităţii de lobby în România",
organizată de Asociaţia Pro Democraţia.
democraţiei
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4 IIOit'mlJI'j(' - Prelegere cu tema "Principii etice în dreptul internaţional", organizată de
Asociuiiu de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale şi Fundaţia Europeană Titulescu.
8 - 9 noiembrie - Seminarul internaţional cu tema "Formarea pentru integrare
europeană a funcţionarilor publici", organizat sub egida Ministerului Educaţiei şi
Cercetării.

14-15 noiembrie - Masă rotundă cu tema "Înfiinţarea tribunalelor de familie (pentru
minori)", organizată de Ministerul Justiţiei şi Consiliul Europei, în cadrul Programului de
întărire a statului de drept - program de cooperare pe anul 2002.
18-19 noiembrie - Seminarul cu tema "Dreptul familiei şi adopţia" organizat de
Ministerul Justţţiei şi Consiliul Europei, în cadrul Programul de întărire a statului de drept
- program de cooperare pe anul 2002.
18-19 noiembrie - Conferinţa cu tema "Rolul comisiilor mixte în aplicarea acordurilor
bilaterale ce reglementează protecţia minorităţilor în Europa Centrală şi de Sud Est",
organizată de Consiliul Europei Secretariatul Convenţiei-cadru privind protecţia
minorităţilor naţionale, Ministerul Afacerilor Externe şi Pactul de stabilitate pentru Europa
de Sud-Est.
4 decembrie - Sesiunea Comitetului Olimpic Român şi a Academiei Olimpice Române
consacrată luptei împotriva drogurilor şi dopajului în rândul elevilor, studenţilor şi
sportivilor.
5 decembrie - Dezbatere cu tema "Vocea studenţilor într-o viitoare dezbatere asupra
viitorului Europei", organizată cu sprijinul Comisiei Europene.
6 decembrie - Dezbatere cu tema "Revoluţia educaţiei - studierea în şcoli a drepturilor
omului, drepturilor copilului, cetăţenia europeană, aspectele de civism", organizată de
Comisia naţională a României pentru UNESCO.
16 decembrie - Simpozionul cu tema "Constituţia şi drepturile omului", organizat de
Uniunea Juriştilor din România şi Avocatul Poporului.
18 decembrie - Reuniunea organizată de Departamentul pentru Relaţii Interetnice din
cadrul Ministerului Informatiilor Publice, consacrată "Zilei minoritătilor nationale din
România'"
,
,
20 decembrie - Festivitatea decernării premiilor ştiinţifice pe anul 2002 organizată de
Uniunea Juriştilor din România, Societatea Academică "Titu Maiorescu" şi Revista "Palatul
de Justiţie".

