III. RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA
INSTITUTULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE OMULUI
A

ÎN ANUL 2004
Institutul Român pentru Drepturile
Omului a fost înfiinţat prin Legea
nr. 9/1991 ca organism independent, cu
personalitate juridică, în scopul de a asigura
o mai bună cunoaştere de către organismele
publice, organizaţiile neguvernamentale şi
cetăţenii români a problematicii drepturilor
omului, a modului în care drepturile
omului sunt garantate în alte ţări, în special
în ţările cu puternice tradiţii democratice.
înfiinţarea IRDO răspundea preocupărilor
ONU, OSCE şi Consiliului Europei, care prin
numeroase rezoluţii şi recomandări
încurajau crearea şi dezvoltarea unor
instituţii naţionale independente, cu
atribuţii specifice în domeniul promovării şi
protecţiei drepturilor omului, prin mijloace
din afara sferei judiciare. Prin crearea
Institutului Român pentru Drepturile
Omului ca organism naţional independent
de promovare a drepturilor omului s-a
urmărit pe de o parte umplerea unui gol,
existent în acel moment, lntre prevederile
legislative şi militantismul pentru drepturile
omului, iar pe de altă parte să se asigure o
armonizare între structurile statale şi
societatea civilă prin crearea unei institutii
capabile şi să le sprijine pe amândouă. în
acelaşi timp, fiind singura persoană juridică
de drept public din România învestită cu
atributii de centru de informare, cercetare,
documentare, formare şi educare în
domeniul drepturilor omului, institutul are
ca scop şi informarea opiniei publice de
peste
hotare
şi
a
organismelor
internaţionale în legătură cu modalităţile
practice prin care drepturile omului sunt
asigurate şi respectate în România.
Experienţa acumulată în cei peste 13 ani
de activitate, dar şi buna colaborare şi
prestigiul câştigat în rândul unor organisme
guvernamentale şi neguvernamentale din
ţară şi de peste hotare au făcut ca Institutul
Român pentru Drepturile Omului să-şi
îndeplinească în bune condiţii atribuţiile
ce-i revin prin lege, organizând, în acelaşi
timp, numeroase activităţi şi manifestări
ştiinţifice
consacrate respectării şi
promovării drepturilor omului care au avut
un larg ecou pe plan naţional şi
internaţional.
Direcţiile principale

ale activităţii IRDO pe care ne propunem, de altfel, să le
prezentăm în continuare - au fost centrate
pe efortul întregii societăţi româneşti
consacrat integrării europene ţinând cont şi
de faptul că, unul din principalele criterii
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ce trebuie îndeplinite este cel al unei
democraţii reale In care drepturile omului
să fie pe deplin respectate. în acelaşi timp,
au fost continuate şi dezvoltate programele
realizate în parteneriat cu ONU şi Consiliul
Europei. Prin cercetările efectuate, cursurile
de formare, manifestările ştiinţifice,
schimburile de experienţă organizate şi
materialele publicate de Institut, s-a urmărit
mai buna înţelegere atât de către specialişti,
cât şi de publicul larg a standardelor
internaţionale,
a instrumentelor şi
mecanismelor de protecţie şi promovare a
drepturilor omului pe plan internaţional şi
la care România a aderat, în scopul
facilitării unei aplicări rapide şi corecte şi
pe plan naţional; în acelaşi timp s-a urmărit
modul şi ritmul în care organismele
guvernamentale îşi îndeplinesc obligaţiile
asumate în această direcţie, modalităţile
prin care pot fi depăşite unele carenţe, ce
mai există, dar şi eficientizarea căilor prin
care organizaţiile neguvernamentale,
societatea civilă, în general, ar putea
interveni.
Considerăm că prin întreaga sa activitate
IRDO şi-a îndeplinit menirea sa de instituţie
naţională independentă de promovare a
drepturilor omului, acţionând ca o interfaţă,
ca o adevărată punte de legătură între
structurile statale şi societatea civilă.
în cele ce urmează vom prezenta o
sinteză a activităţilor Institutului Român
pentru Drepturile Omului în anul 2004,
structurate pe următoarele direcţii:

• Realizarea de cercetlri consacrate unor
aspecte ale promovArii şi respectArii
drepturilor omului în România şi pe plan
internaţional;

• Realizarea de programe de formare şi
de educaţie în domeniul
drepturilor omului;
• Publicarea reglementlrilor interne, a
documentelor, practicilor fi uzanţelor,
interne şi internaţionale In domeniul
dre~or omului;
• ÎDlbogAţ1rea şi modernizarea centrului
de documentare al I.R.D.O.
activitAţi

1. CERCETĂRI CONSACRATE UNOR
ASPEcrE ALE PROMOVARII ŞI RESPECTARII
DREPrURILOR OMULUI ÎN ROMANIA ŞI PE
PLAN

INTERNAŢIONAL

Una dintre principalele componente ale
de Institutul Român
pentru Drepturile Omului este cercetarea
activităţii desfăşurate
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diferitelor aspecte legate de promovarea şi
respectarea drepturilor omului. în
abordarea acestei activităţi, IRDO a avut
permanent în vedere Rec·o mandarea R(79)
16/1997 a Comitetului de Ministri al
Consiliului Europei care scoate în e~denţă
faptul că cercetarea drepturilor omului şi
învăţarea drepturilor omului constituie
mijloace adecvate pentru asigurarea unui
respect sporit pentru drepturile omului,
printr-o mai bună cunoaştere a acestora;
aceste cercetări nu trebuie să vizeze doar
problematica Convenţiei europene a
drepturilor omului şi a Cartei sociale, ci şi
protecţia şi dezvoltarea drepturilor omului
pe plan naţional şi internaţional, să trateze
şi aspecte istorice, sociologice, psihologice şi
economice si să nu se limiteze doar la
studii juridice.
Iată de ce tematica abordată în studiile
efectuate a fost diversificată, acoperind
practic, atât aspecte generale ale istoriei şi
evoluţiei drepturilor omului în lume cât şi
în ţara noastră, precum şi domenii
specializate legate de diferite drepturi civile
şi politice, pe de o parte, şi cele economice,
sociale şi culturale, pe de altă parte. în
afara primelor două generaţii de drepturi
ale omului, au fost abordate si teme
aparţinând "generaţiei a treia" a drepturilor
omului, cum ar fi: dreptul la pace, dreptul
la dezvoltare, dreptul la un mediu sănătos.
Experienţa acumulată şi perfecţionarea
profesională a cercetătorilor proprii precum
şi a colaboratorilor ne-au permis să
abordăm şi lucrări de mare amploare, cu
desfăşurarea extinsă pe durata a mai mult
de un an şi realizate de echipe de doi sau
mai mulţi cercetători din institut care au
realizat parteneriate cu cercetători voluntari

tocmai pentru aprofundarea abordării în
condiţiile unui subiect vast. în acelaşi timp
au fost efectuate şi cercetări care au vizat
domenii specializate efectuate de obicei de
un singur autor, rezultatele acestor studii
materializându-se fie prin publicarea lor în
paginile revistei tremestriale "Drepturile
omului", fie printr-un raport prezentat în
cadrul manifestărilor ştiinţifice organizate
de IRDO sau de institutii cu care IRDO
colaborează. în această categorie intră
marea majoritate a studiilor şi cercetărilor
efectuate în cadrul sau cu participarea
Institutului Român pentru Drepturile
Omului.
în funcţie de tematica abordată putem
deosebi:
a) cercetări care au abordat o tematică
generală;

b) cercetări consacrate instrumentelor şi
mecanismelor privind protecţia şi promovarea
drepturilor omului;
c) lucrări consacrate protecţiei şi
promovării drepturilor omului;
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d) cercetări consacrate
libertătilor fundamentale

drepturilor şi
ale omului, si
anume: drepturi civile şi politice,
economice, sociale şi cultuale; dreptul la
pace, dezvoltare şi la un mediu sănătos.
O scurtă ilustrare a fiecărei categorii de
cercetări, demonstrează diversitatea temelor
abordate.
a) Abordări generale:
• Bioetica. Mijloace şi căi de acţiune;
• De la Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului şi Convenţia europeană pentru
apărarea drepturilor omului şi libertăţilor
fundamentale
la Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene;
• Spre o Cartă etică universală;
• Codul civil francez - trecut-prezentviitor;
• începuturile cooperării regionale
europene In domeniul securităţii;
• Responsabilitatea conştiinţei şi
umanitarism universal;
• Relativism si etnocentrism în educatia
pentru valorile culturale;
,
• Implementarea valorilor biblice de
adevăr şi dreptate în contextul cultural
actual;
• Consiliere spirituală, consilierea
carierei şi consiliere civică. Principii şi
practici;
• Consolidarea societăţii democratice şi
drepturile omului;
• Patrimoniul comun al umanitătii drept al omului pentru generaţiile viitoare;
• Repere şi perspective europene - un
cadru instituţional comunitar pentru o
protecţie
eficientă
a
drepturilor
fundamentale;
• Statutul juridic al membrilor
organismelor comunitare;
• Tradiţional şi modern în educaţia
pentru valorile culturale româneşti;
• Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi
pledoaria sa pentru practicarea medicinii
tradiţionale alături de medicina ştiinţifică,
alopată;

•
Diplomaţia
parlamentară
dimensiunea pace şi securitate în sprijinul
ONU;
• Respectarea valorilor patrimoniului
naţional şi universal cu referire la religie şi
stiintă;

, • 'Libera circulaţie.
b) Cercetări consacrate unor instrumente
juridice şi mecanisme de protecţie şi
promovare a drepturilor omului:
• Libertatea religioasă în perspectiva
prevederilor Constituţiei şi jurisprudenţei
Curţii Constituţionale a României;
•
Obligativitatea deciziilor Curţii
Constituţionale pentru instanţele judecătoreşti;
•
Garantiile
constitutionale
ale
drepturilor şi iibertăţilor cetăţeneşti;
• Avocatul Poporului şi Contenciosul
administrativ;
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• Promovarea

nediscriminării

în

şi

prin

administraţia publică;
• Consideraţii teoretice cu privire la
competenţa Curţii Constituţionale prevăzută
de art. 146 lit. e din Constituţia României;

instituţiilor naţionale şi al
civile în creşterea conştiinţei
publice a sistemului de protecţie a
drepturilor omului;
• Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor
publici;
• Reforma justiţiei şi funcţionarea ei pe
baze noi în concordanţă cu dreptul european condiţie esenţială pentru asigurarea apărării şi
valorificării drepturilor tuturor justiţiabililor;
• Reforma justiţiei. Aspecte legislative şi
institutionale;
• Noul Cod penal - instrument juridic de
primă
importanţă
pentru apărarea
drepturjlor omului;
• Independenţa justiţiei - factor decisiv
în exercitarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale;
• Politica Uniunii Europene în materia
drepturilor refugiaţilor;
• Codul civil - tradiţii şi actualitate;
• Repararea prejudiciilor din perspectiva
art. 6 al Convenţiei europene a drepturilor
si libertătilor fundamentale ale omului;
, • Măsurile procesuale în materie penală;
• Constituţia europeană - cadrul
instituţional comunitar;
• Constituţia europeană. Reglementări cu
privire la mediatorul european;
• Soluţionarea procesului judiciar în mod
echitabil şi într-un termen rezonabil garanţii ale accesului liber la justiţie;
• Problema duratei procedurilor din
perspectiva art. 6 al Convenţiei Europene a
Drepturilor Omului;
• Rolul organizaţiilor neguvernamentale
în informarea cetăţenilor privind drepturile
garantate de Legea nr. 677/2001;
• Criminologia corupţiei - studiu privind
cauzele care generează şi favorizează

• Rolul

societăţii

corupţia.

c) Cercetări consacrate protecţiei şi
promovlrii drepturilor omului:
• Raport cu privire la evoluţia legislativă
a protecţiei şi promovării drepturilor
omului în România în perioada 2003;
• Raport de activitate al IRDO la 10 ani
de la ratificarea de către România a
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului;
• Carta socială europeană - domeniu de
cercetare, formare şi informare în activitatea
IRDO, raport la împlinirea a 5 ani de aplicare
efectivă în România;
• Strategii pentru combaterea discriminării prin dialog social;
• Controlul administrativ şi supravegherea bancară, factori importanţi în
apărarea drepturilor materiale şi financiare
ale cetăţeanului.
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d) Cercetări consacrate drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului:
• Istoric al statutului şi drepturilor
femeii în lumea arabă;
• Libertatea religioasă şi democraţia experienţa spaniolă (studiu de drept

comparat);
• Reflecţii privind educaţia pentru
drepturile omului;
• Drepturile refugiaţilor şi apatrizilor în
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului. Studii de caz;
• Implicaţiile raporturilor dintre instituţia
parlamentară şi autorităţile administrative
din domeniul securităţii naţionale asupra
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului;
• Reglementări internaţionale şi
naţionale privind drepturile persoanelor
private de libertate;
• Egalitatea de şanse pentru persoanele
cu handicap;
• Formarea profesională a adulţilor;
• Familia - cadru armonios de formare şi
dezvoltare a viitorului umanităţii;
• Practici bune pentru promovarea
femeilor rrome şi minoritare în procesele
politice şi democratice; experienţa din
România;
• Integrarea socială şi accesul la educaţie
a rromilor;
• Implicarea statului înrudit în protecţia
persoanelor aparţinând minorităţilor
naţionale; lecţii învăţate.

Din exemplificările de mai sus credem că
reiese cu prisosinţă în evidenţă faptul că în
preocupările Institutului Român pentru
Drepturile Omului privind cercetarea şi
studierea problematicii drepturilor omului
au fost abordate cu seriozitate o paletă cât
mai largă a problematicii drepturilor
omului tinând cont atât de Recomandarea
Comitetului de Ministri a Consiliului
Europei, de care aminteam la începutul
acestui capitol, dar mai ales din convingerea
că drepturile omului sunt universale,
indivizibile şi interdependente.

II.

PROGRAME

DE

FORMARE

ŞI

ACTIVITĂŢI DE EDUCAŢIE ÎN DOMENIUL

DREPTURILOR OMULUI
Anul 2004 - ultimul an al Primului
Deceniu Mondial al ' Educaţiei pentru
Drepturile Omului proclamat de O.N.U. - a
însemnat o perioadă de intensificare a
acţiunilor concepute de Institutul nostru drept
contribuţii la dezvoltarea educaţiei pentru
formarea atitudinilor şi comportamentelor
cetăţeneşti specifice unei societăţi democratice
şi dezvoltării competenţelor de participare la
viaţa publică în rândurile unui număr sporit
de cetăţeni din diferite categorii socioprofesionale, tineri şi vârstnici.
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în concordanţă cu ' prevederile Planului de
adoptat de Consiliul General,
acţiunile întreprinse în domeniul educaţiei şi
formării de formatori au avut în vedere unul
din obiectivele principale cuprinse în Legea
privind înfiinţarea Institutului Român pentru
Drepturile Omului: organizarea de programe
de formare destinate îndeosebi acelor
categorii de persoane care au răspunderi
activităţi

speciale pentru protecţia drepturilor omului
pentru cunoaşterea problematicii
drepturilor omului în rândurile unor largi
categorii ale populaţiei. în conceperea şi

sau

s-a ţinut seama de
în cei 14 ani de
activitate, de concluziile desprinse din
cercetările sociologice întreprinse pe tema
perceperii drepturilor omului de către diferite
categorii ale populaţiei şi nu în ultimul rând
de părerile şi sugestiile formulate de
participanţii la asemenea activităţi.
Grupurile ţintă vizate de activităţile
desfăşurate au fost, ca şi în anii precedenţi,
persoane din domenii ca învăţământul,
organizarea acestor
experienţa

acţiuni

dobândită

administraţia publică, justiţia, sănătatea,
precum şi unele cu probleme specifice: femei,
cop-ii, minorităţi, persoane cu handicap etc.

în conceperea şi derularea activităţilor am
promovat larga conclucrare cu parteneri din
rândurile organizaţiilor neguvernamentale cu
preocupări preponderente în domeniul
educaţiei pentru drepturile omului, precum
si cu institutii ale statului dar si institutii de
învăţământ superior, culte religioase, asociaţii
profesionale etc., ceea ce ne-a permis să
asigurăm o sporire a eficienţei demersurilor,
mai buna utilizare a mijloacelor materiale,
selectarea beneficiarilor, implicarea mai
multor experţi şi drept urmare o sporire a
interesului tot mai multor beneficiari fată de
activităţile întreprinse.
'
Sintetizând activitătile de educatie si de
formare desfăşurate, vom menţion'a în
primul rând cele devenite tradiţionale şi
care se bucură de un larg interes naţional
dar şi internaţional:
• a X-a ediţie a cursurilor de vară ale
Universităţii Internaţionale a Drepturilor

omului;
• a VI-a

ediţie

a simpozionului

internaţional

"Drepturile omului - dimensiune spirituală şi
actiune
civilă'",
,
• a III-a ediţie a Concursului naţional de
creativitate didactică în
domeniul
materialelor auxiliare destinate educatiei
pentru drepturile omului în învăţământul
preuniversitar;
• a X-a editie a concursurilor nationale ale
elevilor "Olimpiada de educaţie şi cultură
civică" şi respectiv "Democraţie şi toleranţă";
• cursurile de masterat în cadrul
Catedrei UNESCO pentru drepturile omului,
democraţie şi pace;
• cursuri de pregătire continuă pentru
profesori şi învăţători, pentru personal din
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cadrul Ministerului Administratiei si
Internelor, pentru funcţionari publici; jurişti
şi alte categorii socia-profesionale;
• dezbateri, simpozioane, colocvii
consacrate unor probleme de interes major
sau marcării unor evenimente sau
aniversări etc.
1. Universitatea Internaţională a
Drepturilor Omului ajunsă la cea de-a X-a
ediţie a fost organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din
România si Clubul de la Cheia "Victor Dan
ZIătescu". '
Această ediţie jubiliară a fost dedicată
unei problematici specifice legate de
încheierea perioadei de tranziţie a
racordării

legislaţiei

şi

instituţiilor

românesti la standardele internationale
privind protecţia şi promovarea drepturilor
omului, precum şi a Deceniului Mondial al
Educaţiei pentru Drepturile Omului.
Desfăşurate pe mai multe secţiuni,
cursurile au avut drept reper principal
reforma în justiţie şi noul cod penal, ca
instrument juridic de primă importanţă în
apărarea drepturilor omului, precum şi
educaţia
pentru drepturile omului.
Principalele teme care au făcut obiectul
dezbaterilor în cadrul primei secţiuni a
acestei ediţii au fost:
- Experienţa din Luxemburg în materia

procedurilor administrative necontencioase
în relaţie cu drepturile omului;
- Consolidarea independenţei puterii
judecătoreşti şi a membrilor corpului
magistraţilor în urma amendării cadrului
legal în materie în acord cu standardele
internationale;
- Transparenţa în administrarea justiţiei,
răspunderea disciplinară, civilă şi penală a
magistratului şi unificarea practicii
judiciare;
- Relaţia dintre competenţa profesională
şi independenţa magistratului;
- Reforma justiţiei şi asigurarea unei
protecţii sporite a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale;
- Racordarea instituţiilor juridice
româneşti la procedurile şi practicile
europene;
- Activitatea de combatere a criminalitătii
în
concordanţă
cu
reglementările
internaţionale

şi

cerinţele

cooperării

europene.
Prelegerile, rapoartele şi dezbaterile au fost
de o înaltă tinută stiintifică, bucurându-se de
participarea unor reputaţi teoreticieni şi
practicieni ai dreptului din ţară (profesori
universitari, specialişti în legislaţie,
reprezentanţi ai Curţii Constituţionale, ai
înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ai
parlamentului, ai parchetului, ai Ministerului
de Justiţie, avocaţi, notari publici, ONG-uri
etc.), şi de peste hotare (reprezentanţi ai
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Institutului

Internaţional de Drept de
Expresie Franceză, ai Curţii
administrative
din
Luxemburg,
ai
Parlamentului din Egipt şi Comisiei Naţionale
Egiptene a Drepturilor Omului, ai "Ius Primi
Viri" din Italia etc.).
Marcând încheierea Deceniului Mondial
al Educaţiei şi pregătirea unei noi decade în
acest proces continuu, la nivel internaţional
şi naţional, rapoartele ce au fost prezentate
la cea de-a doua secţiune privind educaţia
pentru drepturile omului s-au referit la
cadrul legislativ al activităţii de formare,
principii şi standarde, obiective, mecanisme
instituţionale, căi de modalităţi specifice de
acţiune la nivelul diverselor categorii de
vârstă şi pregătire. Dintre rapoartele
prezentate amintim:
Dreptul la educaţie, ca drept
fundamental al omului şi la garanţiile
constituţionale pentru realizarea lui;
- Principalele repere ale educaţiei pentru
drepturile omului, ale copilului şi tânărului
în sistemul educaţional din România;
- Modalităţi şi mijloace moderne de
instruire şi educaţie, experienţe din
învăţământul preuniversitar;
- Formarea continuă a adultilor, evolutii,
situaţii actuale şi perspective; ,
,
- Educaţia pentru combaterea rasismului,
xenofobiei şi intoleranţei;
- Rolul familiei şi mass-media, al
comunităţilor locale ca factori educaţionali
influenţi etc.
Rapoartele prezentate au suscitat vii
dezbateri şi un veritabil dialog între
raportori, precum şi între raportori şi
ceilalţi participanţi, desprinzându-se o serie
de concluzii şi propuneri de lege ferenda.
în cadrul acestei editii au fost lansate
lucrările: "Viaţa în hexagonul morţii" care
atrage atenţia asupra unor grave probleme
sociale şi medicale, tutunul, alcoolul,
drogurile, SIDA, poluarea şi malnutriţia ceea
ce a prilejuit extinderea dezbaterii la tema
educaţiei pentru sănătate, "Istoria Senatului
României" si "Discursuri si dezbateri
parlamentare:', editate de Senatul României
cu prilejul împlinirii a 140 de ani de
activitate, si o nouă editie din "Instrumente
internaţionale cu privire la drepturile
omului la care România este parte" în două
volume: "Instrumente universale (voI. 1)" şi
"Instrumente regionale (voI. II)".
Concepţia, ţinuta şi nivelul ştiinţific
precum şi caracterul de laborator conferit
acestor cursuri, au atras şi în acest an
participarea a numeroşi parlamentari,
universitari, magistraţi, reprezentanţi ai
Guvernului şi ai organismelor guvernamentale şi neguvernamentale cu
preocupări în domeniu, specialişti şi experţi
de prestigiu din ţară şi de peste hotare, care
au prezentat cele mai noi cercetări şi
Inspiraţie şi
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practici pe plan naţional şi internaţional din
domeniul drepturilor omului.

2. Educarea tinerei generaţii în spiritul
drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, al demnitătii si
toleranţei, al schimbului liber de opinii

respectării

este un obiectiv care de peste un deceniu
face obiectul unui parteneriat între
Institutul Român pentru Drepturile Omului
si Ministerul Educatiei si Cercetării, ale
cărui roade sunt vi~ibile în desfăşurarea
unor activităţi devenite tradiţionale:
concursurile şcolare naţionale "Olimpiada
de educatie si cultură civică" si "Democratie
şi toleranţă:', care au înregistrat 10 ediţii
fiecare; cursuri de formare continuă pentru
profesori şi învăţători; colocvii, simpozioane
şi dezbateri (a se vedea Anexa A) pe teme
privind diferite aspecte ale activităţii de
educaţie pentru drepturile omului şi, nu în
ultimul rând, Concursul de creativitate
didactică în
domeniul realizării de
materiale auxiliare utilizabile în educaţia
pentru drepturile omului.
în scopul stimulării preocupărilor pentru
realizarea de mijloace auxiliare destinate
educaţiei pentru drepturile omului şi
democraţie şi pentru formarea unei culturi
a păcii, ţinând seama de obiectivele
educaţiei
pentru drepturile omului
proclamate de Adunarea Generală a ONU în
Rezoluţia cu privire la Deceniul mondial al
educaţiei
pentru drepturile omului
(1995-2004) şi ale Deceniului internaţional
pentru o cultură a păcii şi non-violenţei
pentru copiii lumii (2001-2010), IRDO, în
parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării şi Casa Corpului Didactic Galaţi şi
având colaborarea Caselor Corpului Didactic
din întreaga ţară, a lansat, la începutul
anului 2002, a treia editie a Concursului de
creativitate didactică, 'urmărind realizarea
de materiale auxiliare destinate educatiei
pentru drepturile omului în învăţămân:tul
preuniversitar.
în luna octombrie 2004, IRDO în
parteneriat cu Casa corpului Didactic Galaţi
au organizat la Galaţi expoziţia naţională cu
lucrări realizate în cadrul concursului. în
etapa următoare un juriu naţional a
deliberat asupra valorii lucrărilor prezentate
si a decis acordarea unui număr de
il premii şi 10 menţiuni care au fost
înmânate beneficiarilor într-un cadru festiv
cu ocazia manifestărilor organizate la 10
decembrie la sediul institutului şi
consacrate Zilei Internaţionale a drepturilor
omului.

3. Concursurile scolare nationale
Ca urmare a unei initiative a Institutului
Român
pentru
Dr~pturile
Omului
concursurile şcolare naţionale realizate de
IRDO în parteneriat cu Ministerul Educaţiei
şi Cercetării, includ începând cu anul 1995,
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disciplinele educaţie (clasele III-IV),
respectiY cultură ciyică (clasele VII-VIII).
Aceste concursuri, cunoscute sub
denumirea de olimpiade se subsumează
nevoii de educatie în vederea asumării
rolului şi statutuiui de cetăţean în cadrul
unei societăţi democratice, în vederea
formării şi dezvoltării competenţelor de
participare la viaţa publică, a spiritului
social critic şi capacităţii de toleranţă.
a) A X-a ediţie a Olimpiadei de educaţiei
culturi civică s-a desfăşurat la începutul lunii
aprilie la Bucureşti, bucurându-se de un
interes deosebit şi dovedind o pregătire
temeinică a echipajelor care au abordat ca
temă generală "Demnitatea persoanei în
societatea democratică".
Şi la această ediţie cele mai bune lucrări
realizate de echipajele participante au
beneficiat de Premiile speciale şi respectiv
menţiunile "Drepturile omului" acordate de
Institutul Român pentru Drepturile Omului.
b) A X-a ediţie a etapei finale a Concursului
naţional "Democraţie şi toleranţi"
Formă complexă de educaţie civică

în
care sunt implicaţi elevi din ciclul primar şi
gimnazial, concursul s-a desfăşurat pe trei
dimensiuni: teoretică, practic - aplicativă şi
artistică, cu participarea unor echipaje
alcătuite din câte 3 membri, dintre care
unul din învăţământul primar. Concursul a
urmărit dezvoltarea competenţelor de
cooperare la nivelul grupului, stimulând
preocupările pentru cunoaşterea conceptelor:
democraţie, toleranţă, drepturile omului,
drepturile copilului şi a relaţiilor dintre
acestea, cunoaşterea reglementărilor
naţionale şi internaţionale privitoare la
aceste concepte şi nu în ultimul rând
exersarea de către elevi a atitudinilor si
comportamentelor democratice, tolerante, 'a
spiritului civic şi formarea deprinderilor de
implicare în viaţa comunităţii educaţionale
şi locale din care elevii fac parte.
Experienţa acumulată în cei zece ani de
desfăsurare a concursului relevă o crestere
constantă a calităţii materialelor prezentate în
cadrul concursului
sub toate cele
trei dimensiuni ale sale, precum şi a interesului
faţă de problematica pe care o implică.
Pornind de la ideea valorificarii celor mai
valoroase lucrări artistice ale elevilor din
învăţământul primar participanţi la etapa
finală a Concursului National "Democratie si
toleranţă", în anu1 la care facem referire 'a
fost editat un album în care au fost cuprinse
aproape 50 de reproduceri grupate sub titlul
"Ferestre spre societate". Reprezentând
viziunea micilor artişti plastici despre
societatea contemporană, albumul se
constituie în acelaşi timp într-un stimulent
al preocupărilor pentru formarea, încă din
fragedă vârstă, a unei viziuni asupra acelor
valori şi principii care stau la temelia
drepturilor omului, democraţiei şi păcii.
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4. in domeniul pregătirii continue a
ÎnYăţătorilor
şi
prol'esorilor care
realizează educaţia pentru drepturile

omului, în anul 2004' s-au desfăşurat în
parteneriat cu case ale corpului didactic, un
important număr de acţiuni în diferite zone
ale tării. Printre acestea se numără cursuri
de scurtă durată cuprinse în programe de
formare continuă a personalului didactic (a
se vedea Anexa A); asemenea cursuri s-au
desfăşurat, printre altele, la Sighişoara,
Bucureşti, Baia Mare, Vaslui etc. Alte
acţiuni, organizate tot împreună cu Casele
Corpului Didactic s-au concretizat în
dezbateri, simpozioane, colocvii (desfăşurate
la Iasi, Galati, Resita) etc.
Prin tematica 'acestor cursuri s-a urmărit
pregătirea continuă a cursanţilor în găsirea
modalităţilor accesibile pentru elevi de
însuşire corectă 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 cursul anului 2004, o bună parte a
conţinutului tematic al acestor activităţi a
fost consacrat problematicii drepturilor
copilului aşa cum acestea au fost definite
prin actele legislative adoptate de
Parlamentul României si care au intrat în
vigoare la 1 ianuarie 2005. Interesul
deosebit al participanţilor la aceste abordări
este continuat prin numeroasele solicitări
de participare a experţilor institutului la
dezbateri programate a se desfăşura în
anul 2005, printre care amintim Satu Mare,
Vaslui, Dâmbovita Mehedinti etc.
Au fost abordate, de asemenea, teme de
larg interes dintre care amintim doar
câteva:
"Drepturile
şi
îndatoririle
cetătenesti "; "Rolul statului si al societătii
civile în' realizarea egalităţii intre oameni";
"Metode şi practici eficiente de educare
moral-civică pentru drepturile omului şi
democraţie" şi altele.
5. ActiYităţi destinate personalului din
Ministerul Administratiei si Internelor:
în cursul anului 2004: IROO a continuat
practica organizării în parteneriat cu
Comitetul pentru drepturile omului şi drept
umanitar din Ministerul Administratiei si
Internelor 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 si structuri din
cadrul Ministerului Administratiei si
Internelor.
'
,
în cazul acestor cursuri, IRDO a participat
cu numeroase expuneri, dintre care
amintim ,,Jurisprudenţa Curţii Europene a
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Drepturilor Omului privitoare la poliţie";
"Integrarea europeană. Cel de al treilea
pilon al Uniunii Europene - cooperare în
domeniul justiţiei şi afacerilor externe";
"Reglementări internaţionale şi naţionale

privind
combaterea
rasism ului
şi
in toleran tei ".
Tot în: cadrul parteneriatului cu acest
minister au mai fost organizate şi alte
manifestări, printre care colocvii, lansări şi
expoziţii de carte etc.
6. Activităti consacrate relatiei cetăteanadministratie:
"
în acest domeniu, colaborarea fructuoasă
statornicită cu Institutul Naţional de
Administratie a continuat o traditie de
participare ia diferitele cursuri cu personal
din cadrul autorităţilor publice locale,
desfăşurate în diferite zone ale ţării, la care
reprezentanţi ai Institutului nostru 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;
- Jurispruden~ Cur~i Europene a
Drepturilor Omului şi dreptul de
proprietate;
- România în procesul de integrare
europeană;
Cetăţenie
europeană;

naţională

cetăţenie

- Libera circulaţie a persoanelor în
cadrul UE;
Strategia
guvernului
privind
îmbunătăţirea situaţiei romilor;
- Problematica minorităţilor în cadrul
Uniunii Europene.
7. Activităti consacrate administrării
justiţiei:
.
în acest domeniu am avut numeroase
acţiuni în colaborare cu Ministerul Justiţiei,
înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul
de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie,
instanţe judecătoreşti şi barouri.
8. Activităţi de parteneriat cu Ministerul
Afacerilor Externe pentru formarea de
specialişti În MAE În cadrul Academiei
Diplomatice;
9. Activităţi specifice realizate
Împreună cu Ministerul Sănătătii si
Familiei si Autoritatea Natională' a
Persoanelor cu Handicap;
,
10. Forme specifice de pregătire şi
educaţie În domeniul drepturilor omului:
a). Elaborarea unor programe speciale
consacrate unor evenimente mai importante
şi apreciate ca atare de ONU şi Consiliul
Europei şi cu rezonanţă pentru protecţia şi
promovarea drepturilor omului, cum ar fi:
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- Aspecte privind evoluţia ONU de la
origini până în prezent;
- Evoluţia Consiliului Europei de la
creare până în prezent;
Constituţia
europeană
- cadrul
institutional comunitar;
- Deceniul educatiei în domeniul
dreJlturilor omului (1994-2004).
In legătură cu acest ultim obiectiv,
remarcăm faptul că încă din 1996, când s-a
înfiinţat Comitetul naţional român pentru
deceniul mondial al eQ.ucaţiei în domeniul
drepturilor omului, IRDO a deţinut
secretariatul general şi a asigurat coordonarea
Planului naţional de educaţie în acest
domeniu.
b) Coordonarea Catedrei UNESCO pentru
drepturile omului democraţiei şi pace.
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 postuniversitar, în anul 2004 absolvind masteratul în
drepturile omului, democraţie, pace şi
toleranţă o nouă promoţie; această formă de
pregătire asimilează rezultatele cercetării
naţionale şi internaţionale, ţinând pasul cu
progresele şi evoluţiile din domeniul său
specific. Menţionăm că Institutul este prima
instituţie naţională care coordonează, în
sistemul de parteneriat al programelor
UNESCO, activitatea unei Catedre de
drepturile omului, democraţie şi pace.
c)
Organizarea unor concursuri
radiofonice pe teme de drepturi ale omului
adresate copiilor şi tineretului şi realizate
împreună cu postul naţional de radio.
d) Participarea la dezbaterea diferitelor
aspecte ale respectlrii şi promovlrii
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.
h) Alte activitlţi
Parteneriatul cu diferite institutii,
organizaţii neguvernamentale, asociaţii
profesionale etc., a prilejuit organizarea sau
participarea la diferite manifestări tematice.
Din şirul acestora amintim:
• Dezbateri şi prezentări de lucrări ale
IRDO la diferite facultăţi de drept din ţară.
• Ziua Mondială a Sănătăţii, având drept
motto "Accidentul rutier nu este o
fatalitate", a fost marcată prin organizarea
unui simpozion în colaborare cu Ministerul
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Administratiei si Internelor, cu Autoritatea
Naţională 'a Persoanelor cu Handicap şi
Asociatia Natiunilor Unite din România. în
cadrui simpozionului au fost prezentate
rapoarte privind: "Protejarea sănătăţii

prin prevenirea accidentelor
rutiere. Elemente ale strategiei în domeniul
siguranţei rutiere în perioada 2004-2007",
"Victime cu handicap ale circulaţiei
rutiere". "Repararea prejudiciilor cauzate de
accidentele rutiere", "Accidentele de
circulaţie - o epidemie mondială ocultă

populaţiei

neglijată"

etc.
• Simpozionul "Drepturile omului
dimensiune spirituală şi acţiune civică",
desfăşurat la Iaşi, ajuns la cea de a şasea
ediţie, a fost organizat de Institutul Român
pentru Drepturile Omului împreună cu
Universitatea "Al. 1. Cuza", Mitropolia
Moldovei şi Bucovinei şi Episcopia RomanoCatolică din Iaşi. Tema ediţiei din acest an
a simpozionului a fost "Patrimoniul cultural

mondial. Drepturi

şi

responsabilităţi".

Desfăşurat

pe trei secţiuni, amintim câteva
din prelegerile care au suscitat dezbateri
ample:
- Drepturile omului - o provocare pentru

sistemul educaţional;
- Drepturile omului şi patrimoniul
mondial cultural şi natural. Principii, norme
şi practici;
- Valori româneşti în patrimoniul
cultural universal şi preocupări pentru
protejarea acestora;
- Educaţia pentru valorile culturale.
Actiuni ale catolicilor din Moldova;
'- Educatie si democratie în contextul
cultural şi politic al Uliei societăţi în
schimbare;
- Dimensiuni culturale în programele
europene de formare continuă;
- Tradiţional şi modern în educaţia
pentru valorile culturale româneşti;
- Dimensiuni axiologice şi deontologice
în formarea cadrelor didactice etc.
• La 15 mai, în fiecare an, în întreaga
lume este aniversată Ziua Internaţională a
Familiei, consacrată de către Organizaţia
Naţiunilor
Unite,
prin
rezoluţia
nr. 47/2371/1993. Din 1994, la propunerea
Institutului Român pentru Drepturile
Omului, a fost instituită, prin Hotărârea
Guvernului României, Ziua Natională a
Familiei Române, care se sărbătoreşte la
aceeasi dată.
Consacrarea Zilei Familiei, atât pe plan
international, cât si national, reflectă
preocuparea general'ă peritru apărarea şi
garantarea drepturilor familiei, recunoscută
prin chiar Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, adoptată în urmă cu 55
de ani, ca "elementul natural fundamental
al societătii". Pentru a marca 10 ani de la
proclamarea Zilei internaţionale a familiei
şi totodată Ziua familiei române, la

46

15 mai 2004, a fost organizată o masă
cu tema "Familia - cadrul
armonios de formare si dezvoltare a
viitorului umanitătii", ce' a constituit un
prilej de dezbateri, 'subliniindu-se eforturile
depuse în cei zece ani ce s-au scurs pentru
îmbunătăţirea cadrului legislativ şi social în
vederea cresterii rolului familiei în viata
socială precum şi numeroasele probleme 'şi
greutăţi pe care aceasta le mai întâmpină
datorită condiţiilor specifice din România.
Au fost prezentate rapoarte în legătură
cu diferite aspecte ale problematicii
promovării şi garantării drepturilor familiei,
Intre care cele ce privesc "Vocea familiilor
în dialogul dintre civilizaţii", "Armonia
vieţii de familie, element important al
progresului social", "Sănătatea individului sănătatea familiei" şi "Preocupări legislative
privind protecţia juridică a familiei", teme
ce au suscitat un interes constant din partea
cercetătorilor, legislativului, al unor
organisme guvernamentale cu atribuţii
specifice şi, deopotrivă, al societăţii civile.
• Masa rotundă "Revizuirea Constituţiei
României în context european" a constituit
cadrul de dezbateri despre noile prevederi
introduse după revizuire şi importanţa lor
în contextul alinierii tării noastre la
acquis-ul comunitar.
'
Participanţii la dezbateri, cercetători,
experţi, reprezentanţi ai unor instituţii
guvernamentale şi neguvernamentale,
parlamentari, magistraţi au pus în lumină
contextul european în care a fost făcută
revizuirea Constituţiei, apreciind că noile
prevederi sunt în deplină concordanţă cu
standardele europene In materie, permiţând
o mai bună adaptare a legislaţiei noastre şi
a structurilor instituţionale la legislaţia şi
instituţiile europene.
rotundă

III. ORGANIZAREA UNOR COLOCVII,
SEMINARII ŞI SIMPOZIOANE
Activitatea de organizare a unor colocvii,
seminarii, simpozioane sau mese rotunde
s-a îmbinat într-un mod firesc cu celelalte
activităti de cercetare, educare si formare
ale Ins'titutului alcătuind un amsamblu
armonios de abordare a problematicii
drepturilor omului.
Comunicările şi studiile prezentate cu
ocazia acestor manifestări, multe dintre ele
cu participare internaţională, au fost rodul
activitătii de cercetare a IRDO, cele mai
multe dintre ele fiind folosite în cadrul
unor cursuri de formare de formatori sau al
activitătilor de educatie în domeniul
drepturilor omului. Fie că a fost vorba de
manifestări organizate de Institut (Anexa A),
fie că a fost vorba de acţiuni organizate în
parteneriat (Anexa B), schimbul de
experienţă, opiniile şi concluziile desprinse
au permis conturarea unor noi teme de
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cercetare, a unor modalităţi noi de abordare
a aspectelor de formare şi educare în
spiritul respectului drepturilor omului, atât
a celor care, într-un mod direct sau indirect
se ocupă de acest domeniu, cât şi a unor
categorii cât mai largi de cetăţeni, în special
a tinerilor.
Solicitarea Institutului de
către
organizaţii şi organisme cu preocupări în
domeniul drepturilor omului, din ţară sau
din străinătate, de a participa cu studii,
comunicări,
rapoarte etc. la acţiuni
organizate de acestea (Anexa B) ilustrează
pe deplin prestigiul de care se bucură IRDO
atât pe plan naţional, cât şi internaţional,
prestigiu câştigat prin ţinuta ştiinţifică a
comunicărilor, rigoarea şi consecvenţa
implicării sale în apărarea şi promovarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului.
Este de remarcat faptul că în mod constant
Institutul s-a străduit şi a reuşit să atragă
participarea la manifestările sale şi chiar să
determine implicarea în organizarea lor a
numeroşi factori cu atribuţii sau preocupări
în domeniul drepturilor omului, din cadrul
Parlamentului, al Guvernului, al organismelor
guvernamentale şi neguvernamentale sau
organizaţii internaţionale şi regionale. Prin
antrenarea acestor factori - care au participat
cu materiale proprii, prezentări, comunicări,
experienţe sau rapoarte din partea instituţiilor
sau organizaţiilor pe care le-au reprezentat s-a urmărit o mai bună comunicare şi o mai
strânsă colaborare pentru aplicarea sau
depistarea unor soluţii mai eficiente pentru
ameliorarea situaţiei drepturilor omului în
România.
Eforturile IRDO de organizare a unor
manifestări ştiinţifice consacrate afirmării
drepturilor omului cât mai diverse şi
interesante (a se vedea anexele A, B) au fost
răsplătite prin participarea şi chiar asocierea
în organizarea lor a unor organisme
guvernamentale şi neguvernamentale,
precum şi a unor prestigioase personalităţi
din ţară şi de peste hotare care activează în
domeniul drepturilor omului. în cele ce
urmează, ne vom opri, pe scurt, asupra a
trei dintre asemenea manifestări care s-au
bucurat de un ecou deosebit şi pe plan
international:
- "Aplicabilitatea prevederilor Cartei
sociale europene revizuite în dreptul
intern, pornind de la dispoziţiile art. 11 şi
20, din Constituţia României", - masă
rotundă la care au participat reprezentanţi
ai Comitetului european pentru drepturile
sociale din cadrul Consiliului Europei prof. Regis Brillat, Tekin Akilbioglu şi
Andrei Swiatkowski, organizată cu prilejul
împlinirii a 5 ani de aplicare efectivă a
prevederilor acestui document.
Pornind de la aprecierea Cartei sociale
europene revizuite drept un soclu minim de
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securitate şi salvgardare a drepturilor
fundamentale, participanţii au apreciat că
socialul este o componentă necesară
creşterii economice şi dezvoltării, precum şi
unul din fundamentele democratiei.
- "200 de ani de la adoptarea Codului
civil napoleonean şi a 140 de ani de la
adoptarea Codului civil român", colocviu
international consacrat evenimentelor de
acum 200 şi, respectiv, 140 de ani.
Influenţele Codului civil napoleonean
asupra legislaţiilor din ţările europene, mai
întâi, şi apoi din întreaga lume au fost
punctate convingător, printre alţii, de prof.
dr. Jaques Barrat de la Sorbona, specialist în
geopolitică şi de prof. Alain Plantey,
preşedinte de onoare şi membru fondator
IDEF.
La
manifestare
au
participat
parlamentari, magistraţi ai înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, ai Curţii Constituţionale,
ai Parchetului Naţional Anticorupţie, ai
curţilor de apel, universitari reprezentanţi
ai unor organizaţii neguvernamentale etc.
- "Dreptul la educaţie şi la informare
interculturall", colocviu internaţional
organizat în parteneriat cu Universităţile
din Fribourg (Belgia), Bucureşti şi Divizia de
învăţământ superior UNESCO, la care au
participat coordonatori ai Catedrelor
UNESCO din ţări ale Europei.

IV. PUBLICAREA REGLEMENT.ĂRILOR

INTERNE, A DOCUMENI'ELOR. PRACTICILOR
ŞI UZANŢELOR INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE
îN DOMENIUL DREPI'URILOR OMULUI

Informarea organismelor publice, a
ONG-urilor şi a cetăţenilor cu privire la
reglementările interne şi internaţionale,
instituţii şi mecanisme, practici şi uzanţe,
precum şi la rezultatele cercetărilor din
domeniul drepturilor omului a constituit
una dintre preocupările constante ale
Institutului.
Apreciem că în ciuda unor constrângeri
materiale şi de personal, IRDO a avut şi în
2004 o bo~ată activitate publicistică şi
editorială, mdeplinindu-şi astfel unul din
principalele atribute conferite de legea prin
care a fost înfiintat si anume acela de a
aduce la cunoştinţa organismelor publice a
organizaţilor
neguvernamentale şi a
cetăţenilor, a documentelor, practicilor şi
uzantelor internationale în domeniu
drepturilor omului, iilClusiv prin traducerea
lor, pentru a informa despre eforturile
guvernamentale şi neguvernamentale
promovarea şi protecţia drepturilor omului,
precum
şi
despre
angajamentele
internationale asumate de România si
modul în care ele sunt îndeplinite.
.
Publicaţii periodice
a) Revista trimestriall "Drepturile
Omului" cuprinde studii, cercetări, articole,
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comunicări
şi
rapoarte, textul unor
reglementări
şi
al altor documente
internaţionale sau naţionale cu semnificaţii

majore în domeniul drepturilor omului,
în materie, note, comentarii,
recenzii.
Tematica abordată cu mijloace ştiinţifice
cuprinde toate categoriile de drepturi, atât
drepturile civile şi politice, cât şi drepturile
economice, sociale şi culturale şi drepturile
de solidaritate, valori, principii, norme şi
standarde, institutii si mecanisme, termeni
şi concepte, evoluţii şi tendinţe.
în 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 IRDO a participat.
b) Info IRDO - buletin lunar de
informare care cuprinde informaţii de
actualitate despre evenimente desfăşurate în
plan intern şi internaţional, cu privire la
problematica drepturilor omului. De o
apreciere constantă 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 internationale
apărute recent.
'
Volume, broşuri, alte lucrări
Pe lângă aceste publicaţii periodice, sub
egida IRDO, au apărut noi culegeri de
documente şi lucrări de cercetare, publicate
în volume, precum şi ediţii revizuite şi
actualizate ale unor lucrări de referintă.
• "Principalele instrumente internaţionale
privind drepturile omului la care România
este parte", voI. I - Instrumente universale,

jurisprudenţă

ediţie revizuită şi adăugită
Prin această lucrare,

Institutul Român
pentru Drepturile Omului oferă celor
interesaţi
de domeniul drepturilor
fundamentale ale omului principalele
documente cu caracter universal (volumul 1)
adoptate de Organizaţia Naţiunilor Unite,
ratificate sau la care au aderat majoritatea
ţărilor membre, inclusiv România, devenind
astfel obligatorii din punct de vedere juridic
pentru statele părţi.
Publicarea în limba română a textelor
selectate, cu includerea celor mai recente,
apare cu atât mai necesară cu cât, conform
art. 11 din Constitutie, tratatele ratificate de
România fac parte' din dreptul intern. în
cazul în care un tratat la care statul român
urmează să devină parte cuprinde dispoziţii
contrare legii fundamentale, acesta poate fi
ratificat, conform principiului supremaţiei
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Constituţiei, numai după revizuirea acesteia.
De asemenea, potrivit art. 20, dispoziţiile
privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor
"vor fi interpretate şi aplicate în
concordanţă cu Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, cu pactele şi celelalte
tratate la care România este parte". în cazul
unor neconcordanţe între pactele şi tratatele
privitoare la drepturile fundamentale ale
omului, ratificate de statul român, şi legile
interne, prioritatea revine reglementărilor
internaţionale, cu excepţia cazului în care
Constituţia sau legile interne conţin
dispoziţii mai favorabile.
Epuizarea rapidă a ediţiilor precedente
confirmă importanţa şi utilitatea acestei
lucrări menite să contribuie la o mai largă
cunoastere si însusire a standardelor
internaţionaie în domeniul drepturilor
omului, atât de către cei ce sunt primii
chemaţi, prin activitatea profesională
desfăşurată, să le pună în practică cât şi de
către titularii acestor drepturi.
• Principalele instrumente internaţionale
privind drepturile omului la care România
este parte, vol. II. Instrumente regionale,
ediţie revizuită şi adăugită.

cuprinde reglementările
cu privire la drepturile
omului din seria documentelor europene la
care România este parte.
Este vorba de şaptezeci şi trei de
documente ale căror texte traduse în limba
română sunt grupate tematic, după modul
de clasificare utilizat de Consiliul Europei,
în capitole privind: statutul, privilegiile şi
imunităţile;
Convenţia
europeană
a
drepturilor omului şi protocalele sale
adiţionale; prevenirea torturii; sănătatea
publică; educaţie, cultură; sport; protecţia
mediului, circulaţia persoanelor; dreptul
civil, penal şi public; radio-televiziune;
protecţia datelor; minorităţile; Carta socială
europeană, precum şi bioetica. Faţă de
ediţia precedentă, în ediţia de faţă sunt
incluse noile instrumente regionale la care
România a aderat până În prezent.
S-a considerat, de asemenea, necesară
includerea în carte a unor instrumente
juridice de mare importanţă pentru
domeniul drepturilor omului pe care
România le-a semnat, dar nu au fost Încă
ratificate.
Specialiştii şi toţi cei interesaţi găsesc în
această carte, ajunsă la a şasea ediţie,
revizuită şi Îmbogăţită, un valoros corpus de
documente internaţionale a căror cunoaştere
şi aplicare se impune ca o Îndatorire;
documente de o Însemnătate fundamentală
pentru protecţia şi promovarea drepturilor
omului, pentru afirmarea statului de drept
si a democratiei.
. • Drepturile copilului şi tânărului, ediţia
a II-a, Documente interne, ediţie revizuită şi
Volumul

internaţionale

adăugită.
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Această culegere de documente interne,
selectate după criteriul relevanţei lor în
raport cu tema drepturilor copilului şi
tânărului într-o nouă ediţie revizuită şi
adăugită, vine să întregească lucrarea
"Drepturile copilului şi tânărului", al cărei
prim volum, cuprinde documentele
internationale.
Legislaţia română, cuprinsă în volumul
de faţă, este, într-o proporţie covârşitoare,
de dată recentă, ceea ce reflectă
preocuparea pentru asumarea principiilor,
normelor si standardelor internationale în
materie şi pentru garantarea efectivă a
drepturilor copilului şi tânărului. La data
publicării, procesul legislativ dedicat
consacrării drepturilor copilului printr-un
ansamblu
coerent
şi
complex
de
reglementări este aproape împlinit, atenţia
fiind îndreptată, cu precădere, spre
aplicarea legislaţiei existente, a Strategiei în
materie şi optimizarea funcţionării
sistemului institutional.
Lucrarea se adresează tuturor celor
implicaţi
în adoptarea şi aplicarea
legislaţiei, a strategiilor şi măsurilor
concrete de protecţie şi garantare a acestor
drepturi, cadrelor didactice şi acelei părţi a
societăţii civile ce sprijină efectiv exercitarea
lor în beneficiul tinerei generaţii dar şi a
întregii societăţi româneşti.
• Egalitatea de şanse pentru persoanele
cu handicap. Instrumente internaţionale şi

jurisprudenţă,

Volum realizat în parteneriat între
Institutul Român pentru Drepturile Omului,
instituţie naţională pentru cercetare,
formare şi informare în domeniul
drepturilor omului şi Autoritatea Naţională
pentru Persoanele cu Handicap, organism
guvernamental cu atribuţii specifice.
Lucrarea cuprinde ·0 serie de instrumente
internaţionale cu caracter general, universal
şi regional, ce prezintă o relevanţă deosebită
din perspectiva principiilor egalităţii şi
nediscriminării, pe temelia cărora s-a
edificat şi se dezvoltă protecţia specială
datorată persoanelor cu handicap.
în continuarea acestei preocupări, vor
vedea lumina tiparului noi lucrări menite
să ofere specialiştilor şi subiecţilor acestei
protecţii speciale alte repere esenţiale
conţinute în documente cu caracter specific
precum şi în practica unor state membre
ale Uniunii Europene la care România se va
alătura într-un viitor apropiat.
• Bioetica. Mijloace şi căi de acţiune
Pentru a ne proteja de eventualele derive
ale cercetării biomedicale şi a face ca toţi să
beneficieze de progresele acesteia, a devenit
necesară o reflecţie etică, menită să meargă
mult mai departe decât deontologia
medicală traditională si să ia în considerare
în permanenţă responsabilitatea socială,
respectul demnităţii şi libertăţii persoanei.
DREPTURILE OMULUI

De aceea, etica ştiinţei şi tehnologiei se
între cele cinci priorităţi principale ale
UNESCO, care, aşa cum arăta directorul său
general, KOlchiro Matsuura, cu ocazia
bilantului a zece ani de activitate a
Comitetului internaţional de bioetică, "îşi
manifestă hotărâre a de a încadra progresul
ştiinţific şi tehnologic într-o reflecţie etică
ce-si afundă rădăcinile în fondurile
culturale, juridice, filozofice şi religioase ale
diverselor comunităţi umane."
Lucrarea este continuarea şi amplificarea
firească a unor preocupări mai vechi ale
Institutului Român pentru Drepturile
Omului în legătură cu implicaţiile pe care
ştiinţele şi tehnologiile biomedicale le au în
domeniul drepturilor omului. Aspectele
abordate, de la clonarea de organe,
euthanasie şi eugenie, operaţiile de
schimbare a sexului, intervenţiile pentru
determinarea sexului fătului, până la
oportunitatea şi posibilitatea adoptării unei
carte etice universale, sunt tot atâtea
probleme la care societatea contemporană
va trebui să găsească răspunsuri şi soluţii şi
asupra cărora cititorii sunt invitaţi să
mediteze. Pentru că, în ultimă instanţă, de
felul cum vor fi soluţionate aceste provocări
depinde viitorul omenirii, al omului ca
specie.
• Fighting Racial Discrimination. Aspects autor Irina Moroianu ZIătescu
Lucrarea se înscrie în continuarea seriei
de activităţi iniţiate şi organizate de
Institutul Român pentru Drepturile Omului
în colaborare cu organizaţii neguvernamentale şi structuri guvernamentale în
cadrul Anului internaţional al luptei
împotriva rasismului, discriminării rasiale,
xenofobiei şi intoleranţei, mai exact în
procesul de implementare a documentelor
adoptate la Durban, ca o contribuţie
românească
la
întărirea
efortului
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru
combaterea acestui fenomen, într-unele
dintre manifestările sale persistente la scară
află

internatională.

• Ferestre spre societate - Selecţie de

lucrări artistice prezentate la etapele
naţionale ale Concursului "Democraţie şi
tolerantă" 1995-2004.

în 2004 s-au împlinit zece ani de la
lansarea Concursului Naţional "Democraţie
şi toleranţă", iniţiat şi organizat în
parteneriat de către Institutul Român
pentru Drepturile Omului şi Ministerul
Educatiei si Cercetării o dată cu deschiderea
de căt~e Organizaţia pentru Naţiunile Unite
a primului Deceniu Mondial al Educaţiei
pentru Drepturile Omului.
Obiectivele sale constau în dezvoltarea
competenţelor de cooperare la nivelul
grupului, stimularea asimilării unor
concepte precum democraţie, toleranţă,
drepturile omului, drepturile copilului şi
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l'c luţll i c
dintre ace stea, cunoaşterea
reglementărilor naţionale şi internaţionale

privito are la aceste concepte şi, nu în
ultimul rând, exersarea de către elevi a
atitudinilor
şi
comportamentelor
democratice, tolerante, a spiritului civic,
formarea deprinderilor de implicare în viaţa
comunitătii educationale si locale din care
fac parte, '
,
,
În timp, s-au adunat numeroase lucrări
extrem de sugestive, care reflectă viziunea
tinerilor autori, exprimată prin desen şi
culoare, asupra acelor valori şi principii
care stau la temelia drepturilor omului,
democraţiei şi păcii.

În acest volum jubiliar sunt reunite
câteva dintre ele, tot atâtea ferestre prin
care ochi curaţi de copil văd societatea.
Rapoarte
• Raport privind evoluţia legislativă a
protecţiei şi promovării

drepturilor omului
în România în 2003;
• Raport de activitate al Institutului
Român pentru Drepturilor Omului pe anul
2003;
• 1994-2003. 10 ani de la ratificarea
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.
Raport de activitate al IRDO;
• 1994-2004. 10 years since ratification
of the European Convention on Human
Rights. IRDO's Report of activity;
• Romanian Institute for Human Rights
and European Standards. Report (Variantă a
raportului menţionat mai sus, publicată în
broşură);

• Carta socială europeană - domeniu de
cercetare, formare si informare în
activitatea IRDO;
,
• European Social Charter - a field of
research, training and information with
IRDO's Activity;
Notă: Subliniem faptul că Institutul
Român pentru Drepturile Omului şi revista
sa trimestrială "Drepturile Omului" sunt
recunoscute de către Consiliul Naţional al
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Cercetării Stiintifice din fnvătământul
Superior, fiind incluse în listele din anii
2001-2003 şi cele din 2004 ale editurilor şi
revistelor ştiinţifice acreditate.

V. CENTRUL DE DOCUMENTARE
Conform Legii de înfiinţare, una din
principalele activităţi ale IRDO, constă în
crearea, menţinerea şi funcţionarea pentru
toţi
utilizatorii a unui centru de
documentare care să contină texte de
convenţii internaţionale, legi, documente,
studii şi publicaţii referitoare la drepturile
omului precum şi referinţe bibliografice.
Centrul de documentare a continuat să-si
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 străinătate.
S-au expediat publicaţii apărute sub egida
IRDO tuturor solicitantilor din tară:
Academia Română, Senatul României,
Camera Deputaţilor, Curtea Constituţională,
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul
Legislativ, Guvernul României, Ministerul
Culturii şi Cultelor, la primării, prefecturi,
Casele Corpului Didactic, Curţile de Apel,
judecătorii, Parchetul General.
Datorită prestigiului de care se bucură
biblioteca, al fondului său de carte bogat ce
acoperă într-o mare măsură întreaga bază
de documentare, aceasta a fost solicitată de
cercetători ştiinţifici, cadre didactice ,
studenţi, avocaţi şi magistraţi, reprezentanţi

ai unor ONG-uri din diverse domenii, de
persoane interesate de evoluţia drepturilor
omului pe plan internaţional şi naţional.

DREPTURILE OMULUI

ANEXA A

ACTIVITĂTI
, PROPRII SAU iN COLABORARE
5 ianuarie 2004
15-17 ianuarie 2004

21 ianuarie 2004

28-30 ianuarie 2004

4 februarie 2004
6 februarie 2004

11-15 februarie 2004

12 februarie 2004

12-14 februarie 2004

16 februarie 2004
16-18 februarie 2004

20 februarie 2004

4 martie 2004

5-7 martie 2003
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Masă rotundă organizată

de IRDO cu ocazia împlinirii a 35 de
ani de la intrarea în vigoare a Convenţiei internaţionale pentru
eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială.
Activităţi de formare şi informare
în domeniul drepturilor
omului cu participarea cadrelor Inspectoratului Judeţean de
Poliţie - Maramureş, organizat de Institutul Român pentru
Drepturile Omului.
Masă
rotundă
prilejuită
de prezentarea volumului
"Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului", ediţia a
IV-a, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului
la Curtea de Apel Ploieşti.
Masă rotundă cu cadrele didactice şi studenţii Universităţii
Spiru Haret din Braşov, urmată de lansarea volumului
"Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului",
organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului.
Masă rotundă cu tema "Managementul social şi drepturile
omului", organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului la Universitatea Spiru Haret din Braşov.
Informare cu privire la evoluţiile în jurisprudenţa Curţii
Europene a Drepturilor Omului reflectată în lucrările
Institutului Român pentru Drepturile Omului, desfăşurată la
Buzău cu ocazia Bilanţului activităţii judecătoreşti pe 2003.
Dezbateri pe problemele drepturilor omului şi prezentarea
volumelor editate de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în cadrul Catedrei UNESCO pentru drepturile omului,
democraţie, pace şi toleranţă, organizate de Institutul Român
pentru Drepturile Omului.
Seminar internaţional cu tema "Implicarea statului înrudit în
protecţia persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale: lecţii
lllvăţate", organizat de Asociaţia de Drept Internaţional şi
Relaţii Interaţionale în colaborare cu Institutul Român pentru
Drepturile Omului.
Masă rotundă cu tema "Drepturile economice, sociale şi
culturale. Standardele europene în aplicarea acestor drepturi în
repartizarea forţei de muncă", organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Direcţia Forţelor de
Muncă din Baia Mare.
întâlnire cu societatea civilă, organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Episcopia Ortodoxă
Braşov, cu prilejul lucrării "Bioetica. Mijloace şi căi de acţiune",
Masă rotundă cu tema "Bioetica. Mijloace şi căi de acţiune"
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
democraţie, pace şi toleranţă - Universitatea de Nord Baia Mare.
Masă rotundă cu tema "Noile prevederi ale Constituţiei
României în perspectiva integrării euroatlantice", organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului, cu participarea
domnului Gregory Houillou, specialist în drept public la
Universitatea din Paris V.
Curs de perfecţionare a funcţionarilor publici din administraţia
centrală şi locală cu tema "Strategia guvernului privind
îmbunătăţirea situaţiei romilor", organizat de Ministerul
Administraţiei şi Internelor - Institutul Naţional de Administraţie
în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului.
Dezbateri pe problemele drepturilor omului în cadrul Catedrei
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi
toleranţă, organizate de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Universitatea de Nord Baia Mare.
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8 martie 2004
9-10 martie 2004

10 martie 2004
15-18 martie 2004
18-21 martie 2004
19-21 martie

22 martie 2004
23-25 martie 2004
24-26 martie 2004

5 aprilie 2004

5 aprilie 2004
5-9 aprilie 2004

7 aprilie 2004

20 aprilie 2004

26-27 aprilie 2004

29-30 aprilie 2004
30 aprilie 2004
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Masă rotundă cu tema "Femeile şi
organizată de Institutul Român pentru

maladia HIV /SIDA",
Drepturile Omului cu
participarea ONG-urilor cu preocupări în domeniu
Masă rotundă pe problemele drepturilor culturale în cadrul
Catedrei UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi
toleranţă, organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Universitatea de Nord Baia Mare.
Consiliul General al Institutului Român pentru Drepturile
Omului, prezentarea Raportului de activitate pe anul 2003 şi a
proiectului privind Planul de activităţi propuse pentru anul 2004.
Masă rotundă privind activităţile de educaţie în domeniul
drepturilor omului, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului la Casa Corpului Didactic din Bistriţa.
Seminar naţional "Statutul funcţionarului european" organizat
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în perteneriat cu
Asociaţia Naţională a Studenţilor în Ştiinţe Administrative, Ia~i.
Dezbateri pe problemele educaţiei pentru drepturile omului m
cadrul Catedrei UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,
pace şi toleranţă, coordonată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului şi Universitatea de Nord Baia Mare.
Masă rotundă cu tema "Pentru dezvoltarea unei francofonii
juridice în materie de drepturi fundamentale", organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului.
Dezbatere privind activităţile de educaţie pentru drepturile
omului, organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului la Casa Corpului Didactic din Bistriţa.
Activităţi de formare - informare privind problematica
drepturilor omului - dimensiune morală, organizate de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în cadrul Catedrei UNESCO
pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă.
Simpozion ştiinţific cu tema "Libertate - Egalitate" consacrat
împlinirii a 200 de ani de la adoptarea Codului civil napoleonian
în Franţa şi 140 de ani de la adoptarea Codului civil român,
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului.
Masă rotundă cu tema "Drepturile economice, sociale şi
culturale ale omului", organizată la Braşov de Institutul Român
pentru Drepturile Omului.
Ediţia
a X-a a Olimpiadei naţionale la disciplinele
educaţie/cultură civică, organizată de Ministerul Educaţiei,
Culturii şi Tineretului în parteneriat cu Institutul Român
pentru Drepturile Omului la Bucureşti.
Simpozion consacrat Zilei mondiale a sănătăţii desfăşurat sub
deviza "Accidentul rutier nu este o fatalitate! ", organizat de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Autoritatea Naţională
pentru Persoanele cu Handicap şi Asociaţia pentru Naţiunile
Unite din România.
Conferinţa cu tema "Drepturile omului în ecuaţia alegerilor
locale", organizată de Comisia pentru Drepturile Omului, Culte
şi Problemele Minorităţilor Naţionale, Comisia pentru
Administraţia Publică, Amenajarea Teritoriului şi Echilibrul
Ecologic, Comisia pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi
Bărbaţi din cadrul Camerei Deputaţilor în colaborare cu
Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Organizaţia
pentru Apărarea Drepturilor Omului.
Dezbateri cu tema "Libertatea religioasă şi drepturile omului" ,
organizată la Iaşi de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Universitatea "A.1. Cuza" şi Mitropolia
Moldovei si Bucovinei.
Cursuri pe tema drepturilor omului, organizate de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în cadrul Catedrei UNESCO
pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă.
Curs "Consideraţii privind acquis-ul comunitar în domeniul politicii
sociale şi a drepturilor omului", organizat de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Institutul Naţional de
Administraţie, Poiana Braşov.
DREPTURILE OMULUI

3-5 mai 2004

6-9 mai 2004

7-9 mai 2004

9 mai 2004
13-16 mai 2004

14 mai 2004
14-16 mai 2004

17 mai 2004

16-18 mai 2004
31 mai 2004
31-4 iunie 2004

4 iunie 2004
6 iunie 2004

7-8 iunie 2004
17-20 iunie 2004
22-24 iunie 2004
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A şasea ediţie a simpozionului internaţional "Drepturile omului,
dimensiune spirituală şi acţiune civică" cu tema "Patrimoniul
cultural mondial. Drepturi şi responsabilităţi", organizat la Iaşi
de Institutul Român pentru Drepturile Omului, împreună cu
Unversitatea "Al.1. Cuza", Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi
Episcopia Romano-Catolică din Iaşi.
Activităţi desfăşurate la Târgu Mureş, Luduş şi Reghin în cadrul
proiectului "Educaţie pentru cetăţenie democratică şi drepturile
omului", organizate de Casa Corpului Didactic Mureş în
parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului.
Dezbateri pe tema drepturilor omului în cadrul Catedrei
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă
- Universitatea de Nord Baia Mare, organizate de Institutul
Român pentru Drepturile Omului.
Curs "Rolul M.A.1. în asigurarea protecţiei drepturilor omului",
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
parteneriat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, Sinaia.
Seminar naţional "Principiile fundamentale de organizare,
funcţionare şi activitate ale administraţiei publice" organizat de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu
Asociatia Natională a Studentilor în Stiinte Administrative, Constanta.
Masă rotundă cu tema "Familia -'cadru armonios de formare ' si
dezVoltare a viitorului umanităţii", organizat de Instituhil
Român pentru Drepturile Omului.
Dezbatere cu tema "Demnitatea umană potrivit standardelor
laice şi religioase", organizată la Iaşi de către Institutul Român
pentru Drepturile Omului împreună cu Universitatea "Al.I.
Cuza" şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.
Masă rotundă cu tema "Aplicabilitatea prevederilor Cartei
sociale revizuite în dreptul intern pornind de la dispoziţiile
articolelor 11 şi 20 din Constituţia României", organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului cu participarea
experţilor Consiliului Europei, reprezentanţi ai Comitetului
European pentru Drepturi Sociale şi ai Secretariatului pentru
Carta Socială Europeană.
Documentare şi schimb de experienţă cu Centrul de
documentare al Catedrei UNESCO din cadrul Universitătii de
Nord din Baia Mare.
'
Masă rotundă cu tema "Lupta împotriva tabagismului",
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului cu
ocazia Zilei mondiale fără tutun.
Curs de formare în domeniul drepturilor omului cu tema
"Valori şi principii civice democratice promovate la nivelul
învăţământului preuniversitar", organizat de Casa Corpului
Didactic Mureş în parteneriat cu Institutul Român pentru
Drepturile Omului la Sighişoara, cu participarea unor cadre
didactice din municipiu şi localităţi învecinate.
Masă rotundă cu ocazia Zilei mondiale a mediului, organizată
de IRDO şi Asociaţia Română pentru Drepturile Omului la un
Mediu Sănătos.
întâlnire cu delegaţia Puterilor Locale şi Regionale din cadrul
Uniunii Europene prezentă în România ca observator al
procesului electoral pe durata campaniei şi a alegerilor,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului.
Dezbatere cu cadrele din Prefectura Constanţa privind relaţia
administraţie - cetăţean - mass media, organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului.
Dezbateri pe tema drepturilor omului în cadrul Catedrei
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă,
organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului.
Curs de pregătire pentru persoanele forţelor de ordine publică
din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor cu tema
"Drepturile omului şi autoritatea forţelor de ordine publică",
organizat la Braşov de Ministerul Administraţiei şi Internelor în
parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului.
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26- 27 iunie 2004

Masă rotundă

cu tema"Libertatea religioasă în România",
de Institutul Român pentru Drepturile Omului la
care au participat cadre didactice, experţi internaţionali, ONGuri cu preocupări în domeniu.
Activităţi de educaţie pentru drepturile omului, organizate de
Institutul Român pentru Drepturile Omului la Târgu Mureş,
Sighişoara şi Reghin.
Activităţi de formare - informare cu privire la probleme actuale
ale drepturilor omului organizate de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Agenţia pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Maramureş.
Dezbateri privind drepturile economice, sociale şi culturale ale
omului înscrise în Proiectul Constituţiei Europene, organizate de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în cadrul Catedrei
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă.
Colocviu cu tema ,,10 ani de aplicare efectivă a Convenţiei
europene a drepturilor omului în România", organizat de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Directia Fortelor de Muncă din Baia Mare.
Dezbateri organizate de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"
din laşi şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei pentru stabilirea şi
elaborarea proiectului de program şi organizarea simpozionului
anual consacrat dimensiunii spirituale a drepturilor omului ediţia 2005.
Cursul "Consideraţii privind acquis-ul comunitar în domeniul
politicii sociale şi a drepturilor omului", organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Institutul
Naţional de Administraţie, Olimp.
Masă rotundă cu tema "Rolul mass-media în cunoaşterea activităţii
bursei de muncă în scopul asigurării dreptului la muncă",
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Direcţia Forţelor de Muncă din Baia Mare.
Etapa naţională a concursului "Democraţie şi toleranţă",
organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Direcţia
generală pentru învăţământul preuniversitar, Inspectoratul
judeţean Caraş-Severin în colaborare cu Institutul Român
pentru Drepturile Omului.
Masă rotundă cu tema ,,5 ani de la ratificarea Cartei Sociale
Europene Revizuite. Evoluţia drepturilor economice, sociale şi
culturale în România", organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în parteneriat cu Universitatea "Alexandru
Ioan Cuza" din laşi.
Curs pilot cu tema "Drepturile economice şi sociale ale omului
în sistemul asigurărilor" şi prezentarea volumelor I şi II din
"Principalele instrumente internaţionale privind drepturile
omului la care România este parte", organizate de Institutul
Român pentru Drepturile Omului la Cluj-Napoca.
Masă rotundă cu tema "Dialogul între civilizaţii - promovarea
în rândul tinerilor a unei culturi a păcii, democraţiei, nonviolenţei şi non-discriminării", organizată cu ocazia Zilei
internaţionale a tinerilor.
.
Dezbateri cu tema "Libertatea spirituală şi dialogul între religii",
organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului la laşi
cu participarea ONG-urilor cu preocupări în domeniu.
Colocviul "Evoluţia populaţiei româneşti şi asigurarea egalităţii
de şanse între bărbaţi şi femei", organziat cu prilejul a 30 de
ani de la Convenţia mondială ONU privind populaţia, care a
avut loc la Bucuresti.
Cursul pilot privind drepturile economice şi sociale ale omului
în sistemul asigurărilor, etapa a li-a, organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului, Cluj-Napoca.
Masă rotundă cu privire la "Modalităţi de promovare a drepturilor
omului", organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului, cu participarea domnului Hany Salah Mostafa, secretar II
al Ambasadei Republicii Arabe Egipt la Bucureşti.
organizată

29 iunie - 2 iulie 2004
30 iunie - 1 iulie 2004

7-11 iulie 2004

8-12 iulie 2004

13-14 iulie 2004

20-22 iulie 2004

21-23 iulie 2004

24-28 iulie 2004

26-28 iulie 2004

30-31 iulie 2004

12 august 2004

16-19 august 2004
19 august 2004

19-21 august 2004
23 august 2004
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23-24 august 2004

24 august 2004
3-4 septembrie 2004
5- 11 septembrie 2004

15 septembrie 2004

17-20 septembrie 2004

Informare privind evoluţii recente în materia drepturilor
omului reflectate în noua ediţie din "Principalele instrumente
internaţionale privind drepturile omului la care România este
parte", organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Clubul de la Cheia "Victor Dan
ZIătescu".
Masă rotundă

"Traficul de fiinţe umane şi exploatarea sexuală",
cu prilejul Zilei internaţionale de luptă împotriva
sclaviei şi abolirea acesteia.
Curs "Coeziunea economică şi socială a Uniunii Europene",
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
parteneriat cu Institutul Naţional de Administraţie, Olimp.
A X-a ediţie a Universităţii Internaţionale a Drepturilor Omului
cu tema "încheierea perioadei de tranziţie a racordării
instrumentelor şi instituţiilor româneşti, consacrate protecţiei şi
promovăârii drepturilor omului la nivelul standardelor
internaţionale, o dată cu încheierea primului Deceniu Mondial
al Educaţiei pentru Drepturile omului", organizată de Institutul
Român, pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România şi Clubul de la Cheia
"Victor Dan ZIătescu".
Dezbatere cu privire la rezultatele Deceniului educaţiei pentru
drepturile omului, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Clubul de la Cheia "Victor
Dan ZIătescu".
Curs cu tema "Dreptul la un mediu sănătos", organizat de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi
organizată

tolerantă.

20 septembrie 2004

27 septembrie 2004

27-29 septembrie 2004

1 octombrie 2004

7-9 octombrie 2004
11-13 octombrie 2004

12-15 octombrie 2004

14-15 octombrie 2004
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Seminar cu tema "Educaţia pentru ştiinţă şi tehnologie în
România" organizat de Comisia Naţională pentru UNESCO din
România, Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Clubul
de la Cheia "Victor Dan ZIătescu".
Dezbateri privind metodica educaţiei pentru drepturile omului,
organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Casa Corpului Didactic Galaţi, cu participarea
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
Ciclu de dezbateri pe problemele drepturilor omului,
democraţie, pace şi toleranţă, organizate de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în cadrul Catedrei UNESCO pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă şi Universitatea
de Nord din Baia Mare.
Masă rotundă privind "Sănătatea şi calitatea vieţii persoanelor
vârstnice", organizată de IRDO în colaborare cu Asociaţia ·
pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM) cu prilejul Zilei
internaţionale a persoanelor vârstnice.
Masă rotundă cu tema "Deceniul mondial al educaţiei
1994-2004". Activitatea Catedrei UNESCO pentru drepturile
omului, democraţie, pace şi toleranţă. Bilanţ. Perspective.
Conferinţă consacrată celor 10 ani de aplicare efectivă în
România a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
democraţie, pace şi toleranţă.
Cursurile interjudeţene cu tema "Drepturile omului şi
autoritatea forţelor de ordine publică" destinate lucrătorilor din
structurile de ordine publică, organizate de Ministerul
Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală de Reglementări
Juridice şi Contencios în parteneriat cu Institutul Român pentru
Drepturile Omului, Iaşi.
Reuniunea naţională a directorilor Caselor COIJ>ului Didactic cu
tema "Educaţia pentru drepturile omului In învăţământul
preuniversitar din România", organizarea Concursului de
creativitate didactică în domeniul materialelor auxiliare
destinate educaţiei pentru drepturile omului în învăţământul
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18-21 octombrie 2004

18-24 octombrie 2004

20 octombrie 2004

20-22 octombrie 2004

preuniversitar şi vernisajul expoziţiei cu lucrările realizate în
cadrul celei de a treia editii a concursului de creativitate didactică,
organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Casa Corpului Didactic Galaţi.
Dezbateri în mai multe localităţi ale judeţului Argeş pe tema
drepturilor electorale ale cetăţenilor precum şi întâlniri cu
cadre ale Agenţiei judeţene de cadastru pentru lămurirea unor
aspecte privind drepturile cetăţenilor la reconstituirea şi
recăpătarea proprietăţilor funciare, organizate de Institutul
Român pentru Drepturile Omului.
A X-a ediţie a etapei finale a concursului naţional cu tema
"Democraţie şi toleranţă", organizat de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării
Direcţia
generală
pentru învăţământul
preuniversitar, Inspectoratul judeţean Caraş-Severin în
colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului.
Simpozion consacrat celei de-a 59-a aniversări a Organizaţiei
Naţiunilor Unite, organizat de Asociaţia pentru Naţiunile Unite
din România - ANUROM, în parteneriat cu Senatul României,
Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Român pentru
Drepturile Omului.
Masă rotundă cu tema "Ziua ONU - a 59-a aniversare",
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi
tolerantă.

21-23 octombrie 2004
28-29 octombrie 2004
28-30 octombrie 2004

Dezbatere cu tema "Ziua Organizaţiei Naţiunilor Unite - a 59-a
aniversare", organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Clubul de la Cheia "Victor Dan ZIătescu".
Participarea la activităţi de educaţie pentru drepturile omului la
Sibiu, organizate de Institutul Român pentru Drepturile
Omului.
Dezbatere cu tema "Multiculturalismul şi democraţia",
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi

toleranţă.

28-30 octombrie 2004

"Dreptul la educaţie şi la informare
organizat de IRDO în parteneriat cu
Universităţile din Fribourg (Elveţia), Bucureşti şi Divizia de
învăţământ superior UNESCO, la care au participat coordonatori
ai Catedrelor UNESCO din ţări ale Europei.
Seminar paţional "Politici sociale şi ocuparea forţei de muncă",
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
parteneriat cu Asociaţia Naţională a Studenţilor în Ştiinţe
Administrative, Sibiu.
Activităţi de educaţie pentru drepturile omului şi pregătirea
ediţiei a VII-a a simpozionului "Drepturile omului, dimensiune
spirituală", organizate de Institutul Român pentru Drepturile
Omului şi Universitatea ,;Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.
Activităţi de educaţie pentru drepturile omului, organizate de
Institutul Român pentru Drepturile Omului la Târgu-Mureş.
Masă rotundă cu cadrele didactice din învăţământul superior şi
cu reprezentanţii administraţiei publice pe tema "Eliminării
discriminării în· administraţie şi politică"; lansarea lucrării
"Fighting racial discrimination - aspects", organizate de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă.
Curs formare formatori în domeniul drepturilor omului, organizat
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi
Colocviul

internaţional

interculturaIă",

28-31 octombrie 2004

31 octombrie 1 noiembrie 2004
8-9 noiembrie 2004
8-11 noiembrie 2004

12-14 noiembrie 2004

tolerantă.

14-17 noiembrie 2004

Masă rotundă cu cadrele didactice din învătământul universitar
şi pedagogic privind "Rolul instituţiilor naţionale de drepturile

omului şi al Mediatorului european în promovarea şi protecţia
drepturilor omului", organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Universitatea "Alexandru
Ioan Cuza" din Iaşi.
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15-16 noiembrie 2004

17 noiembrie 2004

18-20 noiembrie 2004
26-28 noiembrie 2004

3 decembrie 2004

6 decembrie 2004

6 decembrie 2004

6-8 decembrie 2004

6-7 decembrie 2004
8-9 decembrie 2004
13-15 decembrie 2004
14-15 decembrie 2004

10 decembrie 2004

13 decembrie 2004
21-22 decembrie 2004

DREPTURILE OMULUI

întâlnire cu cadrele didactice privind predarea educaţiei CIVIce
în învăţământul preuniversitar, organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului la Universitatea "Alexandru Ioan
Cuza" din Iaşi.
Curs "Consideraţii privind acquis-ul comunitar în domeniul
politicii sociale şi a drepturilor omului", organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Institutul
National de Administratie, Sinaia.
Participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema
"Ombudsmanul european", organizată de IRDO şi Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă.
Masă rotundă cu tema "Aplicarea reglementărilor internaţionale
privind drepturile persoanelor cu handicap", cu participarea
reprezentanţilor administraţiei locale şi ai societăţii civile,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
democraţie, pace şi toleranţă.
Simpozion cu tema "Egalitatea de şanse pentru persoanele cu
handicap", organizat cu prilejul Zilei internaţionale de
solidaritate cu persoanele cu handicap de către Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Autoritatea
Naţională pentru Persoanele cu Handicap.
Lansarea lucrării "Egalitatea de şanse pentru persoanele cu
handicap. Instrumente internaţionale şi jurisprudenţă",
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu
Handicap.
Vizită de documentare la sediul Institutului Român pentru
Drepturile Omului a studenţilor Universităţii Creştine "Dimitrie
Cantemir", Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,
masterat. Lansarea volumului "Drepturile copilului şi tânărului
- documente interne, voI. II".
Dezbatere cu tema "Reglementări privind drepturile omului în
noua Constituţie a României, cu participarea cadrelor
universitare din cadrul Catedrei UNESCO şi al Universităţii de
Nord din Baia Mare, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului.
Lansare de carte "Bioetica", "European Social Charter promoted
by the Romanian Institute for Human Rights-report" la
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, "Romanian
Institute for Human Rights and European Standards-report" la
Universitatea de Nord din Baia Mare, în cadrul Catedrei
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă
si în cadrul Clubului de la Cheia "Victor Dan ZIătescu"
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului.
Sesiune de comunicări ştiinţifice, consacrată Zilei Internaţionale
a drepturilor omului - aniversarea a 56 de ani de la adoptarea
de către ONU a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului.
Vizită de documentare la sediul Institutului Român pentru
Drepturile Omului a studenţilor Universităţii Creştine "Dimitrie
Cantemir", Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, masterat.
Activităţi de educaţie în domeniul drepturilor omului
ocazionate de încheierea primului Deceniu al Naţiunilor Unite
pentru educaţie în domeniul drepturilor omului proclamat prin
Rezoluţia Adunării Generale ONU, respectarea libertăţilor
religioase, toleranţă, organizate la Iaşi.
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ANEXAB

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI
13 ianuarie 2004
30 ianuarie 2004

2 februarie 2004
26 februarie 2004

26 februarie 2004

27 februarie 2004
3-7 martie 2004
11 martie 2004

11 martie 2004
15 martie 2004
16 martie 2004

17 martie 2004
17 martie 2004
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Sedinta de evaluare a activitătii Ministerului Administratiei si
internelor pe anul 2003, organizată de Ministerul Administraţiei
şi Internelor la Centrul Cultural al ministerului.
Inaugurarea Cabinetului de Educaţie şi Comunicare Europeană
al Scolii Sanitare Postliceale "Carol Davila" cu ocazia actiunii
din' calendarul UNESCO cu tema "Ziua nonviolenţei şi a păcii în
şcoală", organizată de Şcoala Sanitară Postliceală "Carol Davila"
în colaborare cu Confederatia Natională a Femeilor din
România.
"
Lansarea primului număr al "Revistei Române de Drept
Internaţional", organizată de Asociaţia de Drept Internaţional şi
Relaţii Internaţionale la Casa Titulescu.
Masă rotundă cu tema "Starea Uniunii Europene" organizată de
Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale - Secţia
de Integrare Europeană împreună cu Ministerul Afacerilor
Externe la Casa Titulescu.
Dezbatere cu tema "Problema duratei procedurilor din
perspectiva articolului 6 al Convenţiei Europene a Drepturilor
Omului", organizată de Agentul Guvernamental pentru Curtea
Europeană a Drepturilor Omului din Ministerul Afacerilor
Externe, Institutul Naţional al Magistraturii împreună cu
Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de
Drept
Internaţion~l, şi Relaţii Internaţionale - Secţia de Drept
Internaţional la Casa Titulescu, cu participarea domnului Jakub
Wolasiewicz - agent guvernamental al Poloniei pentru Curtea
Europeană a Drepturilor Omului.
Lansarea lucrării "Istoria politicii externe româneşti în date" autor prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, organizată de Fundaţia
Nicolae Titulescu la Casa Titulescu.
Seminar de formare în domeniul drepturilor omului, organizat
la Bratislava de către Comisia "Biserică şi Societate" a
Conferinţei Bisericilor Europene.
Masă rotundă cu tema "Regula consensului în viaţa
internaţională contemporană, evoluţii şi tendinţe (în doctrină, la
ONU, OSCE, NATO, Uniunea Europeană, OMC, în procesul
globalizării)", organizată de Fundaţia Euopeană Titulescu şi
Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale la Casa
Titulescu.
Lansarea lucrării "Sociologie Politică", autor Vladimir Pasti,
organizată de Editura Ziua la Şcoala Naţională de Studii Politice
şi Administrative.
Şedinţa solemnă consacrată Bicentenarului Codului Civil
francez, organizată de către Institut de France, Academia de
ştiinţe morale şi politice.
Expunerea cu tema "Rolul Republicii Cehe în consolidarea
solidarităţii între actualii şi viitorii membri ai Uniunii
Europene", a Excelenţei Sale Domnul Vladimir Spidla, Primul
ministru al Republicii Cehe, organizată de Asociaţia de Drept
Internaţional şi Relaţii Internaţionale - Secţia de Integrare
Europeană împreună cu Ministerul Afacerilor Externe.
Masă rotundă cu tema "Rolul organizaţiilor neguvernamentale
în informarea cetăţenilor privind drepturile garantate de Legea
nr. 677/2001, organizată de instituţia Avocatul Poporului.
Simpozionul cu tema "Drumul spre centru - în căutarea
identităţii naţionale", organizat de Asociaţia Culturală România
în Lume împreună cu Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia
de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.
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22 martie 2004
25 martie 2004
25-27 martie 2004
26 martie 2004

26 martie 2004
26 martie 2004

1 aprilie 2004
2/3 aprilie 2004

Adunare solemnă prilejuită de sărbătorirea Zilei Internaţionale
a Francofoniei, organizată de Ministerul Afacerilor Externe.
Masă rotundă cu tema "Rasism, identificare şi stopare",
organizată de Centrul Naţional din România pentru Refugiaţi la
Scoala Natională de Studii Politice si Administrative.
Întâlnire' internaţională cu tem~ "Educaţie şi pregătire în
drepturile omului", organizată de OSCE la Viena.
Sesiune ştiinţifică cu tema "Dreptul - instrument fundamental
de aderare la Uniunea Europeană", organizată de Institutul de
Cercetări Juridice al Academiei Române la Institutul Naţional al
Magistraturii.
Aniversare festivă, organizată de elevii Şcolii de Sud nt. 190 cu
prilejul sărbătoririi a 30 d~ ani de existenţă.
Lansarea volumului "Visibles mais peu nombreux - Les
circulations migrattoires roumaines", autor sociolog Dana
Diminescu, apărut la Editura Maison des Sciences de l'Home Paris, 2003, organizată de Ambasada Franţei.
Programul internaţional "Learning About Forests", organizat de
Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, Foundation for
Environmental Education, Scoala de Sud nr. 190.
Seminarul internaţional cu' tema "Impactul aderării României la
Uniunea Europeană. Implicaţii juridice şi studii de caz",
organizat de T.M.C. Asser Institut Haga împreună cu Şcoala de
înalte Studii Europene Comparative, Universitatea de Vest din
Timişoara.

5 aprilie 2004

15/18 aprilie 2004

16 aprilie 2004
20 aprilie 2004

21 aprilie 2004
22-25 aprilie 2004

26 aprilie 2004

27 aprilie 2004
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Masă rotundă cu tema "Cooperarea ONU - organizaţii regionale
în procesele de stabilizare, organizată sub înaltul patronaj al
Primului Ministru al României, Ministerul Afacerilor Externe si
Secretariatul General al Guvernului.
'
Conferinţa internaţională cu tema "Practici pozitive în
promovarea femeilor rrome şi a femeilor aparţinând altor
minorităţi în procesul , electoral", organizată de Parlamentul
României - Camera Deputaţilor - Comisia pentru Drepturile
Omului, Culte si Problemele Minoritătilor Nationale, cu
sprijinul Comisiei Europene, în cooperare cu Consiliul Europei,
Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Grupul de gen
(Gender Task Force), Proiectul pentru Relaţii Etnice (SUA),
Centrul European Roma de Informare (Bruxelles) şi Romani
Criss (Bucuresti).
Sedinta festi~ă consacrată "Zilei Presei Române" cu ocazia
implinirii a 175 ani de la apariţia primelor gazete româneşti.
Simpozionul cu tema "Avatarurile reformei - politică,
administraţie, justiţie" şi prezentarea lucrării "Politică,
administraţie, justiţie" - autor prof. univ. dr. Ioan Alexandru,
organizate de Uniunea Juriştilor din România.
Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa a
domnului Denis Szabo, sociolog şi reputat criminolog,
organizată de Universitatea Bucureşti.
A noua ediţie a Forumului Naţional al Organizaţiilor
Neguvernamentale din România cu tema "Autonomia sectorului
neguvernamental", organizată de Centrul de Asistenţă pentru
Organizaţii Neguvernamentale - CENTRAS, în parteneriat cu
Ambasada Republicii Franceze la Bucureşti în cooperare cu
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Centrul pentru
Jurnalism Independent, Agenţia de Monitorizare a Presei
"Academia Caţavencu" şi reţeaua centrelor regionale de resurse
pentru ONG-uri.
Masă rotundă pe tema cooperării dintre organizaţia mondială Organizaţia Naţiunilor Unite şi cele regionale (UE, NATO, OSCE,
Uniunea Africană etc.), organizată de Ministerul Afacerilor
Externe şi de Secretariatul General al Guvernului.
Masa rotundă cu tema ,,40 de ani de la adoptarea Declaraţiei
cu privire la poziţia PMR în problemele mişcării muncitoreşti
şi comuniste internaţionale - premise, conţinut, urmări",
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organizată de Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii
Internaţionale, Secţia de Istorie a Relaţiilor Diplomatice
Româneşti.

27 aprilie 2004
28 aprilie 2004
29-30 aprilie 2004

6-7 mai 2004

10 mai 2004
13-16 mai 2004

14 mai 2004

18 mai 2004

27-28 mai 2004
28 mai 2004
3-4 iunie 2004
10-12 iunie 2004
25 iunie 2004

1 iulie 2004

2 iulie 2004

6 iulie 2004
8-9 iulie 2004

9-10 iulie 2004
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întâlnire cu domnul Goran Lambertz, Cancelar al Justiţiei din
Suedia, organizată de Uniunea Juriştilor din România.
Şedinţa de lucru a Comitetului Naţional Român de Bioetică,
organizată de Comisia Naţională a României pentru UNESCO.
Conferinţa internaţională cu tema "Egalitate şi handicap.
Provocările şi potenţialul directivei cadru 2000j78jCE",
organizată la Louvain la Neuve - Belgia, de către Universitatea
Naţională a Irlandei, Facultatea de Drept şi Universitatea
Catolică din Louvain, Centrul pentru Drepturile Omului.
Sesiune de comunicări ştiinţifice cu tema "Administraţia
publică română în faţa noilor exigenţe", organizată de Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative - Facultatea de
Administraţia Publică.
Masă rotundă cu tema

"Parteneriat Educaţional", organizată de
Casa Corpului Didactic Ilfov în cadrul ciclului de acţiuni
"Săptămâna Casei Corpului Didactic Ilfov".
Conferinta natională a studentilor din scolile de administratie
publică cu tema "Reforma adininistrati~ă, condiţie a integrării
europene a României", organizată de Asociaţia Naţională a
Studentilor în Stiinte Administrative la Mamaia.
Colocviu internaţioiJ.al cu tema "Europa între cei 15 şi cei 25",
dedicat Zilei Europei, organizat de Academia Română - Filiala
Timişoara şi Şcoala de înalte Studii Europene Comparative,
Universitatea de Vest din Timisoara.
întâlnirea experţilor Consiliului Europei, reprezentanţi ai
Comitetului European pentru Drepturi Sociale şi ai
Secretariatului pentru Carta Socială Europeană cu membrii
Comisiilor pentru muncă din Camera Deputaţilor şi Senat,
organizată la Palatul Parlamentului.
Colocviul internaţional cu tema "Proceduri administrative
noncontencioase", organizat de Institutul Internaţional de Drept
de Expresie şi Inspiraţie Franceză, secţiunea Luxembourg.
Şedinţa de lucru a Comitetului Naţional Român de Bioetică,
organizată de Comisia Naţională a României pentru UNESCO.
Zilele constituţionale româno-germane.
Curs de formare în domeniul drepturilor omului pentru mass
media, organizat la Chişinău - Moldova de Agenţiile Naţiunilor
Unite din Moldova.
Sesiune de comunicări cu tema "Dimensiunea europeană a
politicii domnitorului Ştefan 'cel Mare", organizată de Fundaţia
Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi
Relaţii Internaţionale cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la
trecerea în eternitate a marelui domnitor.
Simpozion naţional cu tema "Reforma justiţiei şi integrarea
europeană", organizat de Uniunea Juriştilor, consacrat Zilei
Justiţiei prilej pentru sărbătorirea bicentenarului Codului civil
francez şi aniversării Codului civil român la 140 de ani.
Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa
domnului Abdou Diouf, secretar general al Organizaţiei
Internaţionale a Francofoniei, organizată de Universitatea
Bucuresti.
Lansar~a lucrării "Românii în armata habsburgică", autor prof.
univ. dr. Liviu Maior, organizată de Fundaţia Europeană
Titulescu şi Editura Enciclopedică.
Conferinţa prilejuită de împlinirea a 10 ani de la intrarea în
vigoare pentru România a Convenţiei Europene a Drepturilor
Omului, organizată de Ministerul Afacerilor Externe la Sala
Drepturilor Omului din Palatul Parlamentului.
Colocviul internaţional cu tema "Respectarea diversităţii şi a
drepturilor culturale", organizat la Fribourg, Elveţia.
DREPI'URILE OMULUI

25 august 2004

1 septembrie 2004

2-4 septembrie 2004

15 septembrie 2004
24 septembrie 2004
29 septembrie 2004

1 octombrie 2004

1-3 octombrie 2004
4 octombrie 2004

12 octombrie 2004

22 octombrie 2004

26 octombrie 2004

28-30 octombrie 2004

29-31 octombrie 2004

Seminar cu tema "Uniunea Europeană - sector al securităţii
regionale şi globale", organizat de Institutul Român de Studii
Internaţionale "Nicolae Titulescu" în parteneriat cu Institutul
pentru Studii Europene Universitatea Vrije din Bruxelles.
Reuniune festivă prilejuită de Ziua Diplomaţiei Române,
organizată de Ministerul Afacerilor Externe în cadrul
programului Reuniunii anuale a ambasadorilor şi consulilor
generali ai României.
Cea de a XXVIII-a masă rotundă cu tema "Măsuri de consolidare
privind respectul şi implementarea dreptului umanitar
internaţional şi alte norme de protejare a demnităţii umane în
cazul conflictului armat", organizată de Institutul Internaţional
de Drept Umanitar.
Sesiunea Solemnă a Parlamentului României consacrată
aniversării a 140 de ani de la constituirea Senatului României şi
de la instituţionalizarea sistemului parlamentar bicameral.
Reuniunea Comitetului director al Institutului International de
Drept de Expresie şi Inspiraţie Franceză.
'
Conferinţa cu tema "fn luptă cu complexitatea", susţinută de
prof. Cristian Calude, director al Centrului pentru Matematici
Discrete si Informatică Teoretică al Universitătii din Auckland,
Noua Zeelandă, organizată de Fundaţia Universitară a Mării
Negre şi Fundaţia Europeană "Titulescu".
Sesiune de comunicări cu tema "Repere istorice în relaţiile
dintre România şi Bulgaria", dedicată împlinirii a 125 de ani de
la stabilirea relaţiilor diplomatice bilaterale, organizată de
Fundaţia Europeană Titulescu, Asociaţia de Drept Internaţional
şi Relaţii Internaţionale împreună cu Ministerul Afacerilor
Externe şi Ambasada Republicii Bulgaria la Bucureşti.
Reuniunea Comitetului Director al Institutului International de
Drept de Inspiraţie şi Expresie Franceză (IDEF).
'
Sesiune de comunicări cu tema "Raporturile României cu
Republica Populară Chineză. Repere istorice şi perspectivele
cooperării", organizată de Fundaţia Europeană Titulescu,
Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
împreună cu Ambasada Republicii Populare Chineze la
Bucuresti.
Adunarea publică organizată cu prilejul comemorării Zilei
Holocaustului în România, organizată de Parlamentul României
- Comisiile pentru politică externă şi Comisiile pentru
drepturile omului, culte şi minorităţi ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului.
Simpozionul Naţional al Proiectului FORCE, "Formare şi
responsabilizare civică prin educaţie", organizat de Fundaţia
Consorţiul pentru Dezvoltare Locală Sibiu, Casa Corpului
Didactic Sibiu şi Casa Corpului Didactic Braşov.
Simpozionul cu tema "Drepturile omului între promisiuni
electorale şi realitatea socială", organizat de Organizaţia pentru
Apărarea Drepturilor Omului şi Fundaţia Hanns Seidel sub
auspiciile Camerei Deputaţilor a României în colaborare cu
Comisia pentru Drepturile Omului, Culte şi Problemele
Minorităţilor Naţionale, Comisia pentru Administraţie Publică,
Amenajarea Teritoriului şi Echilibrul Ecologic şi Comisia pentru
Egalitatea de şanse între Femei şi Bărbaţi din cadrul Camerei
Deputaţilor.
Conferinţa
organizată la
a Asociaţiei

cu tema "History views and fuman rights",
Sarajevo de Institutul de Cooperare Internaţională
Germane pentru Educaţia Adulţilor, Asociaţia
Universităţilor Populare Germane.
Editia a VI-a a Festivalului national "Armonia - 2004" cu tema
"Armonie comunitară, în s'pirit european", organizat de
Fundaţia Armonia pentru Familiile Etnic Mixte din România Filiala Timiş, Departamentul pentru Relaţii Interetnice,
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării şi Consiliul
Judeţean Timiş.
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30 octombrie 7 noiembrie 2004
5 noiembrie 2004

19 noiembrie 2004

24-28 noiembrie 2004
24 decembrie 2004

13-14 decembrie 2004
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A patra sesiune a Grupului de lucru al experţilor pentru populaţia
afrodescendentă, organizată la sediul ONU din Geneva.
întâlnirea conducerii IRDO cu înaltul Comisar pentru ONU
pentru Drepturile Omului în cadrul căruia a fost prezentată
activitatea IRDO, a fost evaluată colaborarea dintre cele două
instituţii şi s-au stabilit noi modalităţi pentru perfecţionarea şi
extinderea acestei colaborări.
Seminar şi expoziţie de artă cu tema ,,15 ani de la adoptarea
Convenţiei internaţionale cu privire la drepturile copilului şi a
Zilei Internaţionale a Copilăriei - 20 noiembrie", organizate de
Comisia Naţională a României pentru UNESCO, în colaborare cu
Comitetul Naţional Român pentru Drepturile Copilului şi
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Traditionale.
Reun'iune stiintifică consacrată aniversării bicentenarului
Codului civii francez.
Reuniunea Comitetului National Român de Bioetică având ca
ordine de zi: programul de promovare a Declaraţiei
internaţionale asupra datelor genetice umane; propunere de
program "Dicţionar de Bioetică " ; comentarii asupra formei a
III-a a Declaratiei relative la normele universale în materie de
bioetică, organizată de Comisia naţională a României pentru
UNESCO.
Conferinţa internaţională cu tema "învăţând şi trăind democraţia",
organizată de Consiliul Europei la Sofia.
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