
II. RAPORT DE ACTIVITATE AL INSTITUTULUI ROMÂN 
PENTRU DREPTURILE OMULUI - 2005 

Institutul Român pentru Drepturile 
Omului organism independent, cu perso
nalitate juridică, are 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; 
totodată Institutului i s-a conferit şi rolul de 
a informa organismele internaţionale şi 
opinia publică de peste hotare în legătură 
cu modalităţile prin care drepturile omului 
sunt asigurate şi respectate în România. 

Prin experienţa acumulată şi buna cola
borare cu numeroase organisme guverna
mentale şi neguvernamentale din ţară şi de 
peste hotare, Institutul Român pentru 
Drepturile Omului şi-a câştigat un prestigiu 
de necontestat, esenţial pentru îndeplinirea 
în bune condiţii a atribuţiilor ce-i revin prin 
lege, dar şi pentru organizarea cu succes a 
numeroase activităţi şi manifestări 
ştiinţifice consacrate respectării şi 
promovării drepturilor omului care au avut 
un larg ecou atât pe plan naţional cât şi 
international. 

Şi în' anul 2005 principalele obiective ale 
activitătii IRDO au fost canalizate în directia 
susţin~rii efortului întregii societăţi 
româneşti privind integrarea europenă 
pornind de la faptul că, unul din princi
palele criterii ce trebuie îndeplinit este cel 
al unei democraţii reale în care drepturile 
omului să fie pe deplin respectate. Această 
ţintă principală nu a diminuat cu nimic 
atenţia acordată programelor realizate în 
parteneriat cu ONU şi Consiliul Europei; 
dimpotrivă, ele au fost continuate şi 

dezvoltate tocmai pentru că realizarea lor 
constituie premise excelente pentru 
atingerea acestui scop. Prin cercetările 
efectuate, prin cursurile de formare 
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organizate, prin manifestările ştiinţifice, 
prin iniţierea unor schimburi de experienţă 
şi prin materialele publicate de Institut, s-a 
urmărit mai buna înţelegere atât de către 
specialişti, cât şi de publicul larg a standar
delor 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. Totodată, prin întreaga sa 
activitate, IRDO a urmărit în permanenţă 
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. 

Prin rezultatele obţinute în întreaga sa 
activitate putem afirma că şi în anul 2005 
IRDO şi-a Îndeplinit menirea sa de instituţie 
naţională independentă de promovare a 
drepturilor omului, acţionând ca o interfaţă 
Între structurile statale si societatea civilă. 

în cele ce urmeaz'ă vom prezenta o 
sinteză a activitătilor Institutului Român 
pentru Drepturil~ Omului în anul 2005, 
structurate pe următoarele direcţii: 

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

• Realizarea de programe de formare şi 
activităţi de educaţie în domeniul 
drepturilor omului; 

• Publicarea reglementărilor interne, a 
documentelor, practicilor şi uzanţelor, 
interne şi internaţionale în domeniul 
drepturilor omului; 

• îmbogăţirea şi modernizarea centrului 
de documentare al I.R.D.O. 
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I. CERCETĂRI CONSACRATE UNOR ASPECTE ALE PROMOVĂRII 
ŞI RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI 

îN ROMÂNIA ŞI PE PLAN INTERNAŢIONAL 

Prin legea de organizare se stabileşte că 
una dintre principalele laturi ale activităţii 
desfăşurate de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului este cercetarea diferitelor 
aspecte legate de promovarea şi respectarea 
drepturilor omului. Această atribuţie 
conferită de lege a stat în atenţia 
cercetătorilor si colaboratorilor IRDO si în 
anul 2005. În' activitatea de cercetare pe 
care IRDO a desfăsurat-o s-au avut 
permanent în vedere' realităţile istorice, 
economice, sociale românesti si mondiale 
dar şi Recomandarea R (79)' 16/1997 a 
Comitetului de Ministri al Consiliului 
Europei care scoate în' evidenţă faptul că 
cercetarea pluridisciplinară a 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 
national si international, să trateze si 
aspecte istorice, sociologice, psihologice şi 
economice si să nu se limiteze doar la 
studii juridice. 

Pornind de la aceste criterii, cercetătorii 
şi colaboratorii IRDO au abordat o tematică 
diversificată, studiile efectuate acoperind 
practic, atât aspecte generale ale istoriei şi 
evoluţiei drepturilor omului în lume şi în 
ţara noastră, cât şi domenii specializate 
legate de diferite drepturi civile şi politice, 
economice, sociale şi culturale; cercetările 
au vizat nu numai teme privind primele 
două generaţii de drepturi ale omului, ci şi 
teme aparţinând "generaţiei a treia" cum ar 
fi dreptul la un mediu sănătos. 

Perfecţionarea profesională a cercetă
torilor şi a colaboratorilor noştri, experinţa 
acumulată în cei 14 ani de activitate au 
făcut posibilă abordarea unor lucrări de 
amploare, cu desfăşurarea pe durata a mai 
mult de un an şi realizate de echipe 
formate din cercetătorii proprii dar şi în 
parteneriat cu cercetători voluntari din 
diverse domenii, ceea ce a permis aprofun
darea abordării în conditiile unor subiecte 
complexe, uneori interdisciplinare. În 
acelaşi timp au fost efectuate şi cercetări 
care au urmărit domenii specializate 
efectuate de obicei de un singur autor, 
rezultatele acestor studii materializându-se 
fie prin publicarea lor în paginile revistei 
trimestriale "Drepturile omului", fie prin 
rapoarte prezentate în cadrul manifestărilor 
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ştiinţifice organizate de IRDO sau de 
institutii cu care IRDO colaborează ori cu 
prileju'l activităţilor de formare, formare 
continuă şi perfecţionare. 

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; 

d) cercetări consacrate drepturilor şi 
libertătilor fundamentale ale omului, si 
anume: drepturi civile . şi politice, 
economice, sociale şi culturale; dreptul la 
pace, dezvoltare şi la un mediu sănătos; 

e) studii şi documentare pentru 
formularea unor puncte de vedere pe 
marginea unor proiecte de acte normative şi 
evaluarea evoluţiei legislaţiei în materie .. 

O scurtă ilustrare a fiecărei categorii de 
cercetări, demonstrează diversitatea temelor 
abordate. 

a) Abordări generale: 
• Ştiinţa drepturilor omului obiect: 

metode, izvoare, interferenţe cu alte 
stiinte sociale; 

• Rolui dreptului în apărarea securităţii 
şi identităţii europene; 

• Securitatea europeană în contextul 
unei Europe unite; 

• Introducere la o istorie a drepturilor 
omului în România; 

• Globalizarea si statul national; 
• Pagini din istoria drepturilor omului 

din România - 1821 -1940; 
• Pagini din istoria drepturilor omului 

din România - 1940 -şi până în 
prezent; 

• Aspecte ale relaţiei: om - cetăţean -
colectivitate; 

• Bioterorismul - gravă ameninţare la 
adresa drepturilor omului; 

• ONU: trecut - prezent - viitor; 
• Reforma justiţiei şi funcţionarea ei în 

concordantă cu cerintele si conditiile 
impuse pentru aderare'a la UE -
premise esenţiale pentru apărarea 
drepturilor justiţiabililor; 

• Independenţa justiţiei - factor decisiv 
în exercitarea de către cetăteni a 
drepturilor şi libertăţilor funda
mentale; 

• Bioetica şi drepturile omului; 
• ONU şi securitatea colectivă; dreptul la 

pace; 
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• Securitate natională - securitate 
internaţională; , 

• Aspecte ale politicii europene In 
domeniul drepturilor omului; 

• Identitatea europeană - valori şi 
principii; 

• Politici interculturale; 
• Aspecte ale politicii europene a 

drepturilor omului; 
• Drepturile omlui în justiţie; 
• Drepturile justiţiabililor; 
• Importanţa ghidurilor de orientare 

juridică pentru cetăţeni. 

b) CercetiUi consacrate unor instrumente 
juridice şi mecanisme de protecţie şi 
promovare a drepturilor omului: 

• Tribunalul Funcţiei Publice al Uniunii 
Europene; 

• Sistemul instrumentelor internaţionale 
actuale pentru protecţia drepturilor 
persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale în Europa; 

• Creşterea autorităţii instituţiilor 
judiciare şi independeţa justiţiei -
factori decisivi în exercitarea de către 
cetăţeni a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale; 

• Constituţia României - garant al pro
tecţiei drepturilor omului în contextul 
integrării României în Comunitatea 
Europeană; 

• Evolutia Politicii Externe si de Secu
ritate' Comună în cadrul arhitecturii 
administrative europene; 

• Despre instituţia Mediatorului 
european; 

• Instituţia Avocatul copilului; 
• Criminologia corupţiei; 
• Răspunderea judecătorilor şi procu

rorilor; 
• Propuneri pentru modificarea legii 

privind statutul magistraţilor în vede
rea îmbunătăţirii activităţii acestora; 

• Mecanisme şi instituţii specializate ale 
ONU pentru apărarea şi promovarea 
drepturilor omului, democraţiei şi 
păcii; 

• Libertatea de exprimare şi dreptul la 
informare în conformitate cu 
jurisprudenţa CEDO; 

• Accesul la informaţie - reglementări 
europene şi jurisprudenţa CEDO; 

• Studiu asupra legislaţiei unor state 
membre ale UE privind reabilitarea şi 
integrarea persoanelor cu handicap; 

• Organizaţii şi organisme internaţionale 
cu atribuţii şi preocupări în domeniul 
drepturilor omului; 

c) Cercetări consacrate protecţiei şi 
promoviUii drepturilor omului: 

• Raport cu privire la evoluţia legislativă 
a protecţiei şi promovării drepturilor 
omului în România în perioada 2004; 
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• Protecţia drepturilor omului In 
legislaţia românească; noi aspecte; 

• Din istoria drepturilor persoanelor 
aparţinând minorităţilor naţionale; 

• O nouă abordare a relaţiilor inte
retnice; 

• Aspecte ale protecţiei drepturilor 
omului în justiţie: calitatea actului de 
justiţie şi managamentul instanţei; 

• Sindicatele şi dialogul social; 
• Educaţia justiţiabililor în spiritul 

respectării drepturilor şi al valorificării 
corecte a drepturilor şi libertăţilor de 
care se bucură; 

• Educaţie în bioetică şi drepturile 
omului; 

d) Cercetări consacrate drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului: 

• Geneza dreptului internaţional al 
drepturilor omului şi problematica 
minorităţilor; 

• Educaţia juridică a cetăţeanului şi 
reforma justiţiei; 

• Rolul avocatului în apărarea dem
nitătii umane; 

• Conceptul de toleranţă; 
• O nouă provocare - dreptul de a trăi 

într-un oraş verde; 
• Pentru un habitat sănătos; 
• Armonizarea legislaţiei în domeniul 

sănătătii - conditie a aderării la 
Uniunea Europeană;' 

• Dreptul la sănătate din perspectivă 
globală şi naţională; 

• Consideraţii privind exercitarea 
dreptului la pensie de către magistraţii 
militari; 

• Dreptul la apă - un drept fundamental 
al omului; 

• Dreptul omului la sănătate şi la 
dezvoltare fizică şi psihică armonioasă 
în conformitate cu standardele ONU; 
noi programe de acţine ale OMS şi 
măsuri educative ce se impun; 

• Egalitatea de şanse şi de tratament -
garanţii egale şi măsuri afirmative; 

• Bioetica şi religia; 
• Demnitatea - valoare fundamentală în 

concepţia ONU; 
• Dreptul la apă în Europa; 
• Drepturile persoanelor aparţinând 

minoritătilor nationale reflectată în 
legislaţia din Ro~ânia. 

e) Studii şi documentare pentru 
formularea unor puncte de vedere pe 
marginea unor proiecte de acte normative 

Pe baza acestor studii si documentare, în 
cadrul unor organisme specializate, 
reprezentanţi ai IRDO au formulat puncte 
de vedere pe marginea unor proiecte de 
acte normative. Mentionăm, cu titlu de 
exemplu, câteva asemenea proiecte: 
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- Proiect de Lege privind medierea şi 

organizarea profesiei de mediator; 
- Proiect de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii. 301/2004 - Codul penal; 
- Proiect de Lege privind pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 
302/2004 privind cooperarea judiciară 
internaţională în materie penală; 

- Proiect de Lege privind executarea 
pedepselor şi măsurilor dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal; 

- Proiect de Lege pentru respingerea 
OUG nr. 124/2005 privind modificarea şi 
completaea Legii nr.78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie; 

- Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.58/2005 pentru modificarea Legii nr. 
301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 
294/2004 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor dispuse de organele de judecată 
în cursul procesului penal; 

- Proiect de lege privind procedura 
insolvenţei; 

- Proiect de modificare şi completare a 
Legii nr. 567/2004 privind statutul 
personalului auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de 
pe lângă acestea; 

- Proiect de Lege privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului 

penal; 
- Proiect de Lege privind modificarea şi 

completarea Codului penal, precum şi a 
altor legi; 

- Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Codului de procedură penală, 
precum şi a altor legi; 

- Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 303/2004 privind 
statutul magistraţilor; 

- Proiect de Lege pentru adoptarea OUG 
nr. 138/2000 privind modificarea şi 
completarea Codului de procedură civilă; 

- Proiectul de Hotărâre a Guvernului 
pentru aprobarea normelor de aplicare a 
Legii nr. 303/2004, republicată şi ale Legii 
nr.47/2002 republicată, referitoare la 
pensiile de serviciu şi indemnizaţia pentru 
creşterea copilului; 

- Proiect de Ordonanţă de Urgenţă a 
Guvernului pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.8/1996 privind 
drepturile de autor şi drepturile conexe; 

- Proiectul de Lege nr. 247/2004 privind 
reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente; 

Propunere legislativă privind 
modificarea Legii nr. 142/2004 privind 
modificarea art. 2 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea 
României la Convenţia cu privire la 
suprimarea cerinţei suăralegalizării actelor 
oficiale. 

II. PROGRAME DE FORMARE ŞI AcrrvrrĂŢI DE EDUCAŢIE 
ÎN DOMENIUL DREPrURILOR OMULUI 

După cum este cunoscut prin Rezoluţia 
59/113 din 10 decembrie 2004, Adunarea 
Generală a proclamat pentru perioada 2005 
- 2015 Programul mondial de e~ucaţie în 
domeniul drepturilor omului. In acelaşi 
timp, anul 2005 este primul an al 
Deceniului privind Educaţia pentru 
Dezvolare Durabilă (2005 - 2014) proclamat 
de O.N.U. şi totodată Anul european al 
cetăţeniei prin educaţie al Consiliului 
Europei. Aceste importante hotărâri ale 
unor foruri mondiale şi regionale a impus 
Institutului Român pentru Drepturile 
Omului acordarea unei atenţii deosebite 
pentru intensificarea şi diversificarea 
acţiunilor concepute pentru dezvoltarea 
educaţiei în scopul formarii atitudinilor şi 
comportamentelor cetăţeneşti specifice unei 
societăţi democratice şi sporirii interesului 
şi competenţelor de participare la viaţa 
publică a cât mai multor cetăţeni din 
rândul tuturor categoriilor socio
profesionale, atât tineri cât şi vârstnici. 
Astfel, în ianuarie 2005, Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, Inspectoratul Şcolar 
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al Municipiului Bucureşti în parteneriat cu 
Institutul Român pentru Drepturile Omului 
a lansat oficial Anul European al Cetăţeniei 
prin Educaţie având drept scop întărirea 
rolului educaţiei în promovarea şi protecţia 
drepturilor omului, punerea în practică a 
unei politici concrete, dezvoltarea de 
strategii şi formarea cadrelor didactice. 

în concordanţă cu prevederile Planului 
de activităţi adoptat de Consiliul General, 
acţiunile întreprinse în domeniul educaţiei 
si formării de formatori (a se vedea Anexa 
A) au avut în vedere unul din obiectivele 
principale cuprinse în Legea privind 
înfiinţarea Institutului Român pentru 
Drepturile Omului: organizarea de 
programe de formare destinate Îndeosebi 
acelor categorii de persoane care au 
răspunderi speciale pentru protecţia 

drepturilor omului sau pentru cunoaşterea 
problematicii drepturilor omului În 
rândurile unor largi categorii ale populaţiei. 

După ce Secretarul General al ONU a 
publicat în luna martie Proiectul planului 
de acţiune pentru prima fază (2005 - 2007) 
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a Programului mondial de educaţie în 
domeniul drepturilor omului, Comitetul 
Director al I.R.D.O. a luat unele măsuri 
pentru adoptarea acţiunilor sale la 
obiectivele Planului mondial. Operaţiunea a 
fost foarte simplă pentru că planul nostru 
de acţiuni a anticipat, în cea mai mare 
măsură, aceste obiective: 

• promovarea unei culturi în domeniul 
drepturilor omului; 

• asigurarea unui consens asupra 
metodelor şi principiilor fundamentale 
de educaţie în domeniul drepturilor 
omului pornind de la instrumentele 
internationale; 

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

• de a oferi un cadru de actiune 
comună diferitelor părţi implicate In 

acest proces de educare; 
• de a consolida parteneriatul şi 

cooperarea la toate nivelurile; 
• de a monitoriza şi de a sprijini 

programele de educaţie existente în 
domeniul drepturilor omului, pentru a 
pune în evidenţă exemplele reuşite 
stimulând măsurile care vizează 
continuarea, perfecţionarea şi 
dezvoltarea acestora. 

Experienţa dobândită în cei 14 ani de 
activitate, concluziile desprinse din 
cercetările sociologice întreprinse pe tema 
perceperii drepturilor omului de către 
diferite categorii ale populaţiei, precum şi 
opiniile şi sugestiile formulate de 
participanţii la sondaje au fost principalele 
noastre repere pentru conceperea şi 
organizarea acţiunilor consacrate formării 
de formatori si educatiei în domeniul 
drepturilor omuiui. ' 

Ca şi în anii precedenţi grupurile ţintă 
vizate de activitătile desfăsurate au fost 
persoane din domeniile învăţământului, 
administraţiei publice, justiţiei, sănătăţii, 
precum şi a unor persoane din domenii cu 
probleme specifice: femei, copii, pensionari, 
minorităţi, persoane cu handicap etc. 

Promovând o strânsă conlucrare cu 
parteneri din rândurile organizaţiilor 
neguvernamentale cu preocupări prepon
derente în domeniul educaţiei pentru 
drepturile omului, cu instituţii ale statului 
dar şi cu instituţii de învăţământ superior, 
culte religioase, asociaţii profesionale etc., 
am putut asigura o creştere a eficienţei 
demersurilor noastre, o mai bună utilizare a 
mijloacelor materiale, o selectare obiectivă a 
beneficiarilor, dar şi o implicare activă a 
mai multor experţi ceea ce a condus la 
sporirea interesului a tot mai multor 
beneficiari faţă de activităţile întreprinse. 

Sintetizând activitătile de educatie si de 
formare desfăsurate, vom mention'a în 
primul rând cele devenite tradiţionale şi 
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care se bucură de un larg interes naţional 
dar si international: 

• ' a XI-a ediţie a cursurilor de vară ale 
Universităţii Internaţionale a 
Drepturile omului; 

• a XI-a editie a concursurilor nationale 
ale elevilor "Olimpiada de educaţie şi 
cultură civică" şi respectiv 
"Democratie si tolerantă"; 

• cursurile de masterat în cadrul 
Catedrei UNESCO pentru drepturile 
omului, democraţie, pace şi toleranţă; 

• cursuri de pregătire continuă pentru 
profesori şi învăţători, pentru personal 
din cadrul Ministerului Administratiei 
şi Internelor, pentru funcţionari 
publici, jurişti şi alte categorii socio
profesionale; 

• dezbateri, simpozioane, colocvii 
consacrate unor probleme de interes 
major sau marcării unor evenimente 
sau aniversări etc. 

1. Universitatea Internaţională a Dreptu
rilor Omului ajunsă la cea de-a XI-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 
Zlă tescu ". ' 

Manifestarea a reprezentat, ca de fiecare 
dată, o reuniune de specialişti şi experţi ce 
are ca scop reînnoirea şi perfecţionarea 
programelor de formare în domeniul 
drepturilor omului; printre participanţii la 
cursuri s-au aflat membri ai Consiliului 
Superior al Magistraturii, judecători şi alţi 
magistraţi de la Curtea Constituţională şi 
inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la 
Curţil~ de Apel şi de la Parchetul de pe 
lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 
alte parchete, cadre universitare, 
reprezentanţi ai unor ministere şi 
organizaţii guvernamentale şi 
neguvernamentale, experţi şi specialişti în 
drepturile omului din ţară şi de peste 
hotare. 

Lucrările acestei editii au fost consacrate 
unei tematici inspirate din problematica 
adaptării instrumentelor şi instituţiilor 
româneşti consacrate protecţiei şi 
promovării drepturilor omului la exigenţele 
integrării în Uniunea Europeană, împlinirii 
a 60 ani de la semnarea Cartei Natiunilor 
Unite şi a 50 de ani de la primirea 
României în ONU si educatiei în domeniul 
protecţiei şi promovării drepturilor omului. 

Principalele teme care au făcut obiectul 
dezbaterilor în cadrul acestor sectiuni au 
fu~: ' 

- ONU - organizaţie universală pentru 
apărarea şi menţinerea păcii, pentru 
promovarea şi încurajarea respectării 
drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale; noi provocări; 
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50 de ani de la primirea României în 
ONU; 

- Mecanisme şi instituţii specializate ale 
ONU pemtru apărarea şi promovarea 
drepturilor omului, democraţiei şi 
păcii; 

- Constituţia României - garant al 
protecţiei şi promovării drepturilor 
omului în contextul integrării 
României în UE; 

- ]ustiţia- instituţie fundamentală a 
exercitării drepturilor omului; 

- Crestere a autoritătii si credibilitătii 
instituţiei judiciare;' , , 

- Educaţia în domeniul protecţiei şi 
promovării drepturilor omului. 

Concepţia, ţinuta şi nivelul ştiinţific 
precum şi caracterul de laborator conferit 
acestor cursuri au atras şi în acest an , par
ticiparea a numeroşi parlamentari, univer
sitari, magistraţi, reprezentanţi ai Guver
nului şi ai organismelor guvernamentale şi 
neguvernamentale cu preocupări în 
domeniu, specialişti şi experţi de prestigiu 
din ţară şi de peste hotare, care au pre
zentat cele mai noi cercetări şi practici pe 
plan naţional şi internaţional din domeniul 
drepturilor omului. 

Au fost abordate aspecte semnificative ale 
temei centrale între care: dispoziţii şi 
garanţii constituţionale cu privire la drep
turile omului în justiţie; reforma justiţiei, 
instituţie fundamentală a protecţiei drep
turilor omului si functionarea ei în concor
dantă cu cerintele si 'conditiile aderării la 
Uniunea Europeană;' premize şi garanţii ale 
respectării drepturilor justiţiabililor; 
cresterea autoritătii si credibilitătii institu
ţiei' judiciare; independenţa justiţiei, garan
ţie a protecţiei drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale. 

Din această perspectivă, au fost supuse 
dezbaterii, în mod distinct, pachetul 
legislativ privind reforma justiţiei şi textul 
Cartei drepturilor justiţiabililor, proiect 
realizat de către Institutul Român pentru 
Drepturile Omului. 

2. Educarea tinerei generaţii în spiritul 
respectării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, al demnităţii şi 
toleranţei, al schimbului liber de opinii, este 
un obiectiv care de peste un deceniu face 
obiectul unui parteneriat între Institutul 
Român pentru Drepturile Omului şi 
Ministerul Educatiei si Cercetării, care se 
concretizează p 'rin 'desfăşurarea unor 
activităti devenite traditionale: concursurile 
şcolare' naţionale "Olimpiada de educaţie 
civică si cultură civică" si "Democratie si 
toleranţă", care au înregistrat 11 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 
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educaţie pentru drepturile omului şi, nu în 
ultimul rând, pregătirea lansării unei noi 
editii a Concursului de creativitate didactică 
în domeniul realizării de materiale auxiliare 
utilizabile în educaţia pentru drepturile 
omului. 

3. Concursurile şcolare naţionale 
Ca urmare a unei initiative a Institutului 

Român pentru Drepturile Omului , 
Ministerul Educatiei si Cercetării a inclus, 
începând cu anul'1995, disciplinele educaţie 
civică (clasele III-IV), respectiv cultură civică 
(clasele VII-VIII) în categoria celor la care se 
organizează concursuri anuale · cu etape 
până la nivel naţional. 

Aceste concursuri, în organizarea cărora 
Institutul Român pentru Drepturile Omului 
este partener al Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, cunoscute sub denumirea de 
olimpiade, se subsumează nevoii de 
educatie în vederea asumării rolului si 
statutului de cetătean în cadrul unei 
societăti democratice: în vederea formării si , . 
dezvoltării competenţelor de participare la 
viaţa publică, a spiritului social critic şi 
capacităţii de toleranţă. 

a) A XI-a ediţie a Olimpiadei de 
educaţie/cultură civică s-a desfăşurat în 
luna martie la Mangalia în parteneriat cu 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Direcţia 
Generală pentru învăţământul Preuniver
sitar, Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Constanţa, bucurându-se de un interes 
deosebit şi dovedind o pregătire temeinică a 
echipajelor care au abordat ca temă 
generală "Demnitatea persoanei în 
societatea democratică", "Democraţie şi 
toleranţă-trecut - prezent - viitor". 

Si la această editie cele mai bune lucrări 
realizate de echipajele participante au 
beneficiat de premii acordate de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului. 

b) A XI-a ediţie a etapei finale a Con
cursului naţional "Democraţie şi toleranţă" 

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. Experienţa 
acumulată în cei 11 ani de desfăşurare a 
concursului relevă o crestere constantă a 
calităţii materialelor preientate în cadrul 
concursului - sub toate cele trei dimensiuni 
ale sale, precum şi a interesului faţă de 
problematica pe care o implică. 

Concursul, a cărui ediţie s-a desnşurat la 
Piteşti în cea de-a treia decadă a lunii iulie, 
a urmărit dezvoltarea competenţelor de 
cooperare la nivelul grupului, stimulând 
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preocupările pentru cunoaşterea concep
telor: 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 şi 
comportamentelor democratice, tolerante, a 
spiritului civic şi formarea deprinderilor de 
implicare în viaţa comunităţii educaţionale 
şi locale din care elevii fac parte. 

Urmărind valorificarea lucrărilor artistice 
ale elevilor din învăţământul primar 
participanţi la etapa finală a unor ediţii ale 
Concursului Naţional "Democraţie şi 
toleranţă", a fost realizat un album 
"Ferestre spre societate" - ce reflectă 
viziunea micilor artişti plastici asupra 
societăţii contemporane, constituindu-se 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. Cu 
ocazia unor dezbateri, simpozioane şi altor 
manifestări organizate în Bucureşti şi în 
ţară, în cursul acestui an a avut loc lansarea 
albumului precum şi a volumelor de 
instrumente cu privire la "Drepturile 
copilului şi tânărului" - Documente 
internaţionale şi interne - editate de IRDO. 

4. în domeniul pregătirii continue a 
învăţătorilor şi profesorilor care realizează 
educaţia pentru drepturile omului, în anul 
2005 s-au desfăşurat în parteneriat cu Case 
ale Corpului Didactic, un important număr 
de acţiuni în diferite zone ale ţării. 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 Buzău, Bucuresti, Baia Mare, Vaslui, 
Ruşi, Târgu Mureş, Sighişoara, Târgovişte, 
Brăneşti, Reghin, laşi etc. Alte acţiuni, 
organizate tot împreună cu Casele Corpului 
Didactic sau concretizat în dezbateri, 
simpozioane, colocvii (desfăşurate la Iaşi, 
Cheia, Târgovişte ) etc. 

Prin tematica acestor cursuri s-a urmărit 
pregătirea continuă a cursanţilor în găsirea 
modalităţilor accesibile pentru elevi de 
însuşire corectă şi flexibilă a conceptelor, 
identificarea de valori, principii şi concepte 
democratice, utilizarea deprinderilor şi 
competenţelor de dialog, de dezbatere 
publică a unor probleme, de negociere, de 
rezolvare de conflicte etc. 

Au fost abordate teme de larg interes 
dintre care amintim doar câteva: "Drep
turile copilului în legislaţia românească", 
"Valori şi principii civice-democratice 
promovate la nivelul învăţământului 
preuniversitar" etc. 
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5. Activităţi destinate personalului din 
Mi~sterul Administraţiei şi Internelor: 

In cursul anului 2005, IRDO a continuat 
practica organizării în parteneriat cu 
Direcţia generală reglementări juridice şi 
contencios din Ministerul Administratiei si 
Internelor a unor cursuri privind 
problematica drepturilor omului vizând 
personalul din diferite structuri ale acestui 
minister. Din rândul acestora mentionăm, 
pe cele care au avut ca temă "Drepturile 
omului si activitatea fortelor de ordine 
publică" 'destinate diferitelor structuri din 
cadrul Ministerul Administraţiei şi 
Internelor. 

• Plegerile susţinute de reprezentanţii 
Institutului în anul 2005 au vizat teme 
cum ar fi: 

• Conceptul de drepturi ale omului şi 
documentele care le consacră; 

Evoluţia concepţiilor şi a reglementărilor 
internaţionale în domeniul drepturilor 
omului. 

Tot în cadrul parteneriatului cu acest 
minister au mai fost organizate şi alte 
manifestări, printre care colocvii, lansări şi 
expoziţii de carte etc. 

6. Activităţi consacrate relaţiei cetăţean
administraţie: 

în acest domeniu, colaborarea fructuoasă 
statornicită în baza unui acord de 
parteneriat cu Academia Diplomatică şi 
I.N.A. a continuat o tradiţie de participare la 
diferitele cursuri cu personal din cadrul 
autorităţilor publice locale, desfăşurate în 
diferite zone ale ţării. 

7. Activităţi consacrate administrării 
jusţiţiei: 

In acest domeniu activitătile s-au 
desfăşurat aproape săptămânal la instanţe 
judecătoreşti, parchete şi barouri, în baza 
acordurilor de parteneriat încheiate cu Con
siliul Superior al Magistraturii, Institutul 
Naţional al Magistraturii, înalta Curtea de 
~asaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă 
Inalta Curtea de Casaţie şi Justiţie, Pentru 
o mai bună cunoaştere a celor mai impor
tante drepturi pe care le au cetăţenii şi 
pentru a veni în sprijinul justiţiabililor, Ins
titutul în parteneriat cu Consiliul Superior 
al Magistraturii şi-au propus, realizat şi 
publicat prin consens, două instrumente de 
lucru: Carta drepturilor justiţiabililor şi 
Ghiduri de orientare pentru justiţiabili atât 
în materie civilă cât şi penală. 

Primul reprezintă suma unor drepturi 
ale cetăţenilor în concordanţă cu legislaţia 
internă şi dreptul european. Cunoaşterea 
acestora reprezintă condiţia esenţială pentru 
asigurarea apărării şi valorificării 
drepturilor tuturor cetăţenilor. Constituţia şi 
legislaţia internă consacră principiile 
privind: accesul liber la justiţie, egalitatea în 
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faţa legii, dreptul la un proces echitabil şi la 
soluţionarea cauzelor într-un termen 
rezonabil, publicitatea şedintelor de 
judecată şi dreptul la apărare. Acestea se 
realizează numai dacă justiţia dă dovadă de 
imparţialitate, eficienţă, transparenţă şi 
credibilitate. Justiţiabilii trebuie să cunoască 
şi să urmărească valorificarea acestor 
drepturi consacrate ce reprezintă reguli 
clare, precise pe care trebuie să le urmeze. 

Cel de-al doilea, Ghiduri de orientare 
pentru justiţiabili atât în materie civilă cât 
şi are menirea de a veni în sprijinul 
justiţiabililor oferindu-Ie informaţia primară 
necesară atât exercitării în cunostintă de 
cauză a drepturilor în justiţie cât şi . unor 
demersuri eficiente pentru protecţia 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale prin 
justiţie. 

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 Sănătăţii şi Familiei şi 
Autoritatea Naţională a Persoanelor cu 
Handicap; 

10. Alte forme specifice de pregătire şi 
educaţie în domeniul drepturilor omului: 

a) Elaborarea unor programe speciale 
consacrate unor evenimente mai importante 
şi apreciate ca atare de ONU şi Consiliul 
Europei şi cu rezonanţă pentru protecţia şi 
promovarea drepturilor omului, cum ar fi: 

- Aspecte privind evoluţia ONU la 60 de 
ani de la semnarea Cartei; 

- Anul European al Cetăţeniei prin 
Educatie; 

- Educ~ţia în bioetică şi drepturile 
omului; 

- Constituţia europeană - cadrul insti
tuţional comunitar; 

- Deceniul privind Educaţia pentru 
Dezvoltare Durabilă (2005 - 2014). 

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

Catedra a început să funcţioneze în baza 
unui acord între UNESCO, Institutul Român 
pentru Drepturile Omului şi Universitatea 
de Nord Baia Mare Şi reprezintă un centru 
pilot de cercetare, dezbatere şi formare la 
nivel postuniversitar, în anul 2005 
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). Participarea la dezbaterea diferitelor 
aspecte ale respectării şi promovării 
drepturilor omului în cadrul unor 
manifestări ştiinţifice, simpozioane, colocvii, 
dezbateri, mese rotunde etc sau în cadrul 
unor emisiuni de radio. (a se vedea anexele 
A, B şi C). 

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 
activităţi de cercetare, educare şi formare 
ale Institutului alcătuind un ansamblu 
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 format ori sau al 
activităţilor de educaţie în domeniul 
drepturilor omului. Fie că a fost vorba de 
manifestări organizate de Institut (a se 
vedea Anexa B) , fie că a fost vorba de 
acţiuni organizate în parteneriat ( a se 
vedea Anexa A) , schimbul de experienţă, 
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opiniile şi concluziile desprinse au permis 
comunicarea rezulatelor unor cercetări, 
conturarea unor noi teme de cercetare, a 
unor modalităti noi de abordare a 
aspectelor de for~are 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 (a se vedea Anexa C) 
ilustrează pe deplin prestigiul de care se 
bucură IRDO atât pe plan naţional, cât şi 
internaţional, prestigiu câştigat prin ţinuta 
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ştiinţifică şi rigoarea abordărilor prin 
consecvenţa demersurilor 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 organi
zarea lor a numerosi factori cu atributii sau 
preocupări în domeniul drepturilor omului, 
din cadrul Parlamentului, al Guvernului, al 
organismelor guvernamentale şi neguver
namentale 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 si o mai 
strânsă colaborare pentru aplicarea sau 
identificarea unor soluţii mai eficiente 
pentru ameliorarea situaţiei drepturilor 
omului în România. 

Eforturile IRDO de organizare a unor 
manifestări stiintifice 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. 

Parteneriatul cu diferite instituţii, 
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 
tară. 

• Ziua Mondială a Sănătăţii, având drept 
motto "Să dăm şansa sa fieclrei mame 
şi fiecărui copil", a fost marcată prin 
organizarea unui simpozion în 
colaborare cu Asociatia Natiunilor 
Unite din România şi orgaitizaţiile 
neguvernamentale care activează în 
domeniul promovării şi apărării 
drepturilor familei, copilului şi 

tinerilor " Family Forum" şi "Liga 
Independetă Română pentru 
Drepturile Omului". 

• Simpozionul "Metropole verzi: Plan 
pentru planetă" , consacrat Zilei 
mondiale a m e diului organizat în 
colaborare cu Asociatia Natiunilor 
Unite din România ' si Asociatia 
Română pentru Drepturile Omului ' la 
un Mediu Sănătos a scos în evidenţă 
necesitatea adoptării unor măsuri 
normative şi administrative mai 
drastice din partea comunităţilor 

DREPTURILE OMULUI 

locale, a întreprinderilor, a ONG-urilor 
şi a tuturor cetăţenilor pentru 
administrarea eficientă a mediului 
urban. 

• 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 
sărbătoreste la aceeasi dată. 

Consacrarea' Zilei Familiei, atât pe plan 
internaţional, cât şi naţional, reflectă 
preocuparea generală pentru apărarea şi 
garantarea drepturilor familiei, recunoscută 
prin chiar Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului, ca "elementul natural 
fundamental al societătii". Pentru a marca 
11 ani de la p'roclamarea Zilei 
internationale a familiei si totodată Ziua 
familiei române, la 15 mai 2005, a fost 
organizat un colocviu cu tema "Familia 
română la începutul mileniului III", ce a 
constituit un prilej de dezbateri subliniindu
se eforturile depuse în cei unsprezece ani 
ce s-au scurs, pentru îmbunătăţirea cadrului 
legislativ şi social în vederea creşterii 
rolului familiei în viaţa socială precum şi 
numeroasele probleme şi greutăţi pe care 
aceasta le mai întâmpină. 

Au fost prezentate rapoarte în legătură 
cu diferite aspecte ale problematicii 
promovării şi garantării drepturilor familiei, 
m special necesitatea întăririi preocupărilor 
pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul 
protejării familiilor, mai ales a celor tinere, 
scotând în evidentă rolul deosebit al 
soci'etătii civile în eiiminarea violentei în 
familie; a abandonumui familial, precum şi 
pentru combaterea traficului cu femei , a 
exploatării muncii la negru, îndeosebi a 
mi norilor şi a consumului de droguri. 

• Cu prilejul celei de-a 60 -a aniversari a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite a avut loc 
simpozionul cu tema "Drepturile omului 
pentru toţi - dezvoltare, securitate, 
toleranţă, pace", organizat în colaborare cu 
Asociatia Natiunilor Unite din România, cu 
concursul Centrului de Informare al ONU, 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului şi a Comisiei pentru 
drepturile omului culte şi problemele 
minoritătilor nationale al Camerei 
Deputaţilor. în cadrul lucrărilor au fost 
abordate aspecte ale activităţii ONU în cei 
60 d e ani care au trecut de la crearea 
Organizaţiei şi evident, rolul său în viitor, 
Au fost analizate contributiile românesti la 
activitatea ONU, rolul şi fuilcţiile Consiiiului 
de Securitate, subliniindu-se faptul că în 

45 



acest moment România deţine preşedinţia 
acestuia. Au fost tratate unele probleme 
legate de securitatea naţională şi 
internaţională, de bioterorism - cea mai 
gravă ameninţare la adresa drepturilor 
omului. Un loc însemnat în dezbateri l-a 
avut problematica minorităţilor naţionale în 
sistemul ONU, Ombudsman-ul pentru copii 
cât şi prezentarea noilor concepte din 
domeniul drepturilor omului lansate de 
ONU, precum şi modelele demografice ca 
determinantă a viitoarelor sisteme 
mondiale. 

• La 10 decembrie comunitatea interna
ţională sărbătoreşte Ziua Drepturilor 
Omului pentru a marca adoptarea de către 
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a 
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. 

în întâmpinarea acestui eveniment, 
Institutul Român pentru Drepturile Omului 
a organizat în perioada 5 - 11 decembrie 
2005 o suită de manifestări în cadrul 
"Săptămânii Drepturilor Omului", 
culminând cu organizarea unui simpozion 
împreună cu Comisiile de Drepturile 
Omului ale celor două Camere ale Parla
mentului. Manifestarea a avut loc la Sala 
"Drepturile Omului" din Palatul Parla
mentului şi a avut ca temă "Evoluţia 
drepturilor omului la 60 de ani de la 
adoptarea Cartei Naţiunilor Unite". 

Atât în luările de cuvânt ale 
participanţilor - reprezentanţi ai Curţii 
Constituţionale, Consiliului Superior al 
Magistraturii, înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, Consiliului Legislativ, ai unor 
instituţii guvernamentale şi neguver
namentale în domeniul drepturilor omului, 
universitari etc.- cât şi în comunicările 
ştiinţifice prezentate de doctoranzi şi 

masteranzi ai SNSPA, ai Catedrei UNESCO 
pentru drepturile omului, pace şi demo
craţie coordonată de IRDO şi Universitatea 
de Nord Baia Mare, s-a subliniat faptul că 
drepturile omului nu pot fi decât o 
rezultantă a eforturilor şi aspiraţiilor 

comune ale oamenilor, ale culturilor şi 

civilizaţiilor diverse construite de aceştia 
care asigură baza etică şi legală pentru 
construirea unei societăţi civile şi globale 
care să fie capabilă să facă faţă unor 
provocan precum discriminarea şi 

inechitatea de orice fel, sărăcia, pandemiile 
şi flagelul din ultimul timp - terorismul. 

"Educaţia în bioetică şi drepturile 
omului" - simpozion internaţional organizat 
de Comisia Naţională pentru UNESCO, 
Comitetul Naţional Român de Bioetică şi 
Institutul Român pentru Drepturile Omului, 
la Cheia. 

IV. INFORMARE CU PRMRE LA REGLEMENTĂRI, 
DOCUMENTE, NORME ŞI STANDARDE, 

PRACTICI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE 
îN DOMENIUL DREPTURILOR 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 cu 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 
2005 o bogată activitate publicistică şi 
editorială, îndeplinindu-şi astfel unul din 
principalele atribute conferite de legea prin 
care a fost înfiinţat şi anume acela de a 
aduce la cunoştinţa organismelor publice, a 
organizaţiilor neguvernamentale şi a 
cetăţenilor, documentele, practicile şi 

uzanţele internaţionale în domeniul 
drepturilor omului, inclusiv prin traducerea 
lor şi de a informa despre eforturile 
guvernamentale şi neguvernamentale 
pentru promovarea şi protecţia drepturilor 
omului, precum şi despre angajamentele 
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internationale asumate de România şi 
modul îxi care ele sunt îndeplinite. 

Publicaţii periodice 
a) Revista trimestrială "Drepturile 

Omului" cuprinde studii, cercetări, articole, 
comunicări şi rapoarte, textul unor 
reglementări şi al altor documente 
internationale sau nationale cu semnificatii 
majore' în domeniul' drepturilor omuh.ii, 
jurisprudenţă 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, instituţii şi mecanisme, termeni 
şi c:;.oncepte, evoluţii şi tendinţe. 

In cadrul notelor, cronicilor - legate de 
diferite manifestări din domeniul 
drepturilor omului, precum şi al recenziilor 
de cărţi în materia drepturilor omului sunt 
prezentate şi noutăţi editoriale ale 
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Institutului şi 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 Europeane 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 şi unor 
documente internaţionale 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. 

• Drepturile copilului şi tân ărul u'i, vol.I 
- Documente internaţionale, ediţia a 3-
a, revizuită şi adăugită 

Volumul cuprinde o bogată culegere de 
documente internaţionale selectată după 
criteriul relevanţei lor în raport cu tema 
drepturilor copilului şi tânărului, grupate în 
funcţie de clasificări general acceptate 
precum şi jurisprudenţa internaţională, de 
natură să înlesnească o corectă interpretare 
a prevederilor la care se referă. 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. 

• Jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, autor Vincent Berger, 
ediţia a 5-a, revizuită şi adăugită, în limba 
română, căreia îi corespunde ediţia a 9- a 
din limba franceză. 

Prezenta lucrare trasează, de o manieră 
cursivă, însă fidelă, activitatea contencioasă 
a Curţii, de la crearea sa. Ea urmăreşte, de 
asemenea, şi mai ales, să prezinte 
chintesenţa jurisp~rudenţei acestei jurisdicţii 
internaţionale. In acest scop , ea adună 
elementele esentiale care ar trebui să 
permită îndeos'ebi practicienilor şi 
studentilor să beneficieze de accesul la 
textul 'hotărârilor Curţii , oferind prin 
trimiterile sale bibliografice, ataşate fiecărui 
caz, noi şi largi posibilităţi de documentare 
şi cercetare. 
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• Drept instituţional şi comunitar al 
drepturilor omului, autori: prof. univ. 
dr. Irina Moroianu ZIătescu, dr. Radu 
C. Demetrescu 

Lucrarea, prin realele sale calităţi de 
expunere, de claritate şi precizie satisface 
nevoia de informare a unui cerc larg de 
cititori, avizati sau chiar neavizati, interesati 
de astfel de 'probleme. Volumui debuteaz'ă 
cu un "Argument" în care sunt expuse 
ideile pe care autorii s-au străduit să le 
evidenţieze, urmat apoi de p introducere: 
"Geopolitica europeană". In continuare 
lucrarea se desfăşoară într-un plan logic 
conceput: Diacronia organizării europene, 
Marile organizaţii europene, Crearea 
Comunităţilor Europene, Procesul de 
aprofundare, Organe auxiliare, Procesul de 
extindere, Sistemul juridic comunitar, 
Documentele fundamentale şi Constituţia 
europeană. 

în final este publicată Carta drepturilor 
fundamentelor a Uniunii Europene ce 
constituie partea a II-a a Tratatului privind 
instituirea unei Constituţii pentru Europa. 

• Din Jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului - cazuri cu privire 
la România 

Volumul reprezintă o culegere de cazuri 
româneşti din bogata jurisprudenţă a Curţii 
Europene a Drepturilor Omului, unele 
publicate pentru prima dată în limba 
română şi răspunde nevoii de informare 
exactă, riguroasă a diverselor categorii 
profesionale, în primul rând magistrati, 
avocaţi, persoane cu atribuţii in 
administrarea justiţiei, justiţiabili, dar şi 
cercetători, cadre didactice si studenti. 
Volumul se constituie într-o ' lucrare de 
referinţă menită să servească drept 
instrument de lucru, studiu sau cercetare. 

• Dreptul internaţional al drepturilor 
om ului şi protecţia minorităţilor 
nationale, autor dr. Alexandru Fărcas; 

Lucrarea îmbogăţeşte literatura de specia
litate din România cu privire la proble
matica minoritătilor nationale abordată din 
perspectiva dreptulu'i internaţional al 
drepturilor omului şi se înscrie în preo
cupările constante ale Institutului Român 
pentru Drepturile Omului de a oferi 
specialiştilor şi tuturor celor interesaţi 
posibilitatea aprofundării acestei tematici. 

Autorul evidenţiază, prin concepţia şi 
structurare a lucrării, abordările normative, 
procedurale şi instituţionale internaţionale 
în evolutia si dinamica lor, în faze suc
cesive, până la situaţia actuală, prezentată şi 
analizată pe larg în contextul proceselor 
politice europene şi globale în dezvoltare. 

Substanţa acestei cărţi are de câştigat 
prin vasta investigare a unor surse primare 
şi lucrări, în general, greu accesibile, care 
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lărgesc aria investigaţiei documentare ş i 
conferă soliditate şi consistenţă demersului 
ştiinţific de mare complexitate. 

• Selectia , recrutarea, motivarea si 
evalu'area funcţionarilor public'i, 
autori: Ionel Olteanu, Elena Banciu 

Relaţia administraţie - cetăţean comportă 
o multitudine de aspecte, cu implicaţii 
directe şi indirecte - dar nu mai puţin 
importante - asupra efectivităţii drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale precum şi 
asupra respectului acordat demnităţii 
umane, punct de pornire şi încununare a 
tuturor acestor drepturi în universalitatea, 
interdependenţa şi indivizibilitatea lor. 

Unele dintre aceste aspecte, cum ar fi 
funcţia publică, specificul , principiile şi 
condiţiile exercitării ei, sunt abordate în 
această lucrare în strânsă legătură cu 
examinarea criteriilor de selectie, recrutare, 
motivare şi evaluare a fuitcţionarilor 
publici, de a căror respectare depind 
eficienţa, calitatea şi cantitatea serviciilor ce 
intră în atribuţiile acestora. 

Autorii examinează această problematică, 
extrem de actuală şi importantă, din 
perspectiva drepturilor omului, democraţiei 
şi statului de drept, a principiilor şi 
standardelor pe care aceste valori le implică 
şi consacră. 

• "Ferestre spre societate" - Selecţie de 
lucrări artistice prezentate la etapele 
naţionale ale Concursului "Democraţie 
si tolerantă" 1995-2004. 

Formă complexă de educaţie civică a 
elevilor din ciclul primar şi gimnazial, 
Concursul s-a desfăşurat pe trei dimensiuni: 
teoretică, practic-aplicativă şi artistică, cu 
participarea unor echipaje alcătuite din câte 
trei membri, selectionate din fiecare dintre 
cele 41 de judeţe aie României şi Capitală. 

Obiectivele sale au constat în dezvoltarea 
competenţelor de cooperare la nivelul 
grupului, stimularea asimilării unor 
concepte precum democraţie, toleranţă , 

drepturile omului, drepturile copilului şi 

relaţiile dintre acestea, cunoaşterea 
reglementărilor naţionale şi internaţionale 

privitoare la aceste concepte şi , nu în 
ultimul rând, exersarea de către elevi a 
atitudinilor şi comportamentelor demo
cratice, tolerante, a spiritului civic, formarea 
deprinderilor de implicare în viaţa 
comunităţii educaţionale şi 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 VOlUlll 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 anul 2004 

• Raport de activitate al Institutului 
Român pentru Drepturile Omului pe anul 
2004 

Subliniem faptul că Institutul Român 
pentru Drepturile Omului şi revista sa 
trimestrială "Drepturile Omului" sunt 
recunoscute de către Consiliul Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din învăţământul 
Superior, fiind incluse în listele din anii 
2001 - 2004 şi cea din 2005 ale editurilor şi 
revistelor ştiinţific acreditate 

V. CENTRUL DE DOCUMENTARE 

Conform Legii de înfiinţare IRDO, are, 
prntre principalele sale atribuţii, şi pe aceea 
de creare, menţinere şi funcţionare pentru 
toţi utilizatorii a unui centru de 
documentare care să conţină 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 achizi
ţionarea din fonduri proprii a apariţiilor 
valoroase din domeniul juridic, social-politic 
şi cultural, 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, 
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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 Româitiei, 
~amera Deputaţilor, Curtea Constituţională, 
Inalta 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, şi fondului de carte bogat ce 
acoperă într-o mare măsură întreaga bază 
de documentare, aceasta a fost solicitată de 
cercetători stiintifici, cadre didactice, 
studenţi, avoc'aţi şi' magistraţi, reprezentanţi 
ai unor ONG-uri din diverse domenii (cca 
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600 de de persoane din Bucureşti, din 
provincie şi Republica Moldova), interesate 
de evoluţia drepturilor omului pe plan 
international si national. 

De asemen'ea, IRDO a oferit consultantă 
în domeniul drepturilor omului răspunzând 
şi la peste 120 de memorii , sesizări, 
doleanţe privind diversele încălcări ale unor 
drepturi de către organele administraţiei de 
stat şi în justiţie. Periodic sau la cerere s-au 
furnizat informaţii în legătură cu: 
activitatea IRDO , cu eforturile guverna
mentale şi neguvernamentale din România 
pentru a promova şi proteja drepturile 
omului (Consiliul Europei, ECRI). 

în cursul anului 2005, Institutul a avut 
trei realizări deosebite în domeniul tehnicii 
informaţiei computerizate. În primul rând, 
s-a reusit instalarea unei retele interne care 
asigură', pe de o parte, o mai eficientă trans
mitere de date între membrii Institutului si 
computerele pe care aceştia lucrează, iar pe 
de altă parte, accesul tuturor la Internet -
condiţie practic indispensabilă având în 
vedere domeniul nostru de activitate. 

Accesul tuturor a fost posibil şi datorită 
conectării prin intermediul unui furnizor 
de servicii pe Internet prin cablu - ceea ce 
asigură un flux de date mult superior faţă 
de vechea conexiune prin telefon. Aceasta 
este, fără îndoială, o a doua mare realizare 
în domeniul informatiei computerizate. Ea 
a făcut posibilă şi Împlinirea unui mai 
vechi deziderat al nostru: un site propriu 
prin care să se pună la dispoziţia tuturor 
celor interesaţi date privind Institutul , 
documente internaţionale cu privire la 
drepturile omului, un forum de discuţii şi 
schimb de opinii etc. în felul acesta se 
lărgeşte în mod nelimitat numărul 
utilizatorilor si beneficiarilor. 

Este totodată demn de mentionat că toate 
aceste realizări s-au făcut prin eforturi 
proprii, atât din punct de vedere al 
finanţării, folosindu-se exclusiv bugetul 
aprobat, fără nici o suplimentare a 
bugetului, cât şi al asigurării know-how-ului 
şi expertizei necesare pentru A ca tehnic 
dezideratul să devină realitate. In prezent, 
site-ul Institutului există, este accesibil în 
limbile română, engleză şi franceză şi se 
află în continuă dezvoltare. 

* 
* * 

În anul 2005 , datorită seriozitătii si 
profesionalismului cu care a abordat 
mtreaga problematică a drepturilor omului 
sub toate aspectele dar şi a colaborării 
extraordinare pe care a avut-o cu instituţiile 
nationale si internationale Institutul Român 
pentru Drepturile Omului a devenit: 

Membru în Comisia Naţională pentru 
Bioetică; 

- Membru în Comisia Natională Română 
pentru organizarea Anului European 
al cetăţeniei prin educaţie 
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- Membru în Comitetul Naţional de 
coordonare a Deceniului ONU de 
educaţie pentru dezvoltare durabilă 

- Membru al Grupului consultativ 
pentru realizarea listei muncilor 
periculoase, a muncilor copiilor din 
România din cadrul Comitetului 
naţional director pentru prevenirea şi 
combaterea exploatării copiilor prin 
muncă , Inspecţia Muncii, Ministerul 
muncii, solidaritătii sociale si familiei 

în acelaşi timp, IRDO ţi-a ' continuat 
activitatea în cadrul diverselor structuri 
internaţionale. 
După cum este cunoscut, ca o recu

noaştere pe plan internaţional a eforturilor 
depuse de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în domeniul promovării 
drepturilor omului , acesta sau 
reprezentanţii săi au fost aleşi în diverse 
structuri ale unor organisme internaţionale 
cum ar fi: 

Membru al Institutului Internaţional de 
Drept de Expresie şi Inspiraţie Franceză 
(IDEF); 

Reprezentantul IRDO este membru al 
Comitetului director IDEF; 

- Membru al Uniunii Internationale a 
Organismelor Familiale; , 
în cadrul Adunării Internaţionale a 
Institutelor şi Reţelelor Francofone de 
Drepturile Omului de la Beirut, IRDO 
a fost ales între cei 9 membrii ai 
Comitetului de conducere a activi
tăţilor acestui prestigios forum; 

- Reprezentantul IRDO este membru al 
Grupului de lucru al experţilor pentru 
populaţia afro-descendentă; 

- Presedinte al Comitetului National 
Ro~ân privind campania ' LinK 
Diversity de promovare a valorilor 
societătii multi culturale si ale cetă
ţeniei democratice, proiect regional 
European iniţiat de Consiliul Europei 
cu sprijinul Pactului de Stabilitate 
pentru regiunea de S-E; 

- Cercetătorii din IRDO au fost 
desemnaţi , de asemenea, experţi ai 
UNESCO, OSCE şi Consiliul Europei, 
participând în această calitate ca 
raportori sau conducători ai unor 
secţiuni din cadrul unor manifestări 
ştiinţifice consacrate drepturilor 
omului; 

- în ceea ce priveşte activitatea de 
educaţie pentru drepturile omului 
desfăşurată de IRDO o recunoaştere 
internatională o constituie si acordarea 
de căti-e Comisia Naţion'ală pentru 
Drepturile Omului de pe lângă Primul 
Ministrul al Republicii Franceze, a 
unei menţiuni speciale cu ocazia celei 
a 50-a aniversare a Declaraţiei 
Universale a Drepturilor Omului. 
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ANEXA A 

ACflVITĂŢI DE EDUCAŢIE ÎN DOMENIUL DREPrURILOR OMULUI 

28 ianuarie 2005 

3 martie 2005 

4 martie 2005 

5 martie 2005 

7 martie 2005 

8-9 martie 2005 

21-25 martie 2005 

7-9 aprilie 2005 

22-25 aprilie 2005 

7-11 iunie 2005 

8-11 iunie 2005 

9 iunie 2005 

13-14 iunie 2005 

20 iunie 2005 
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Lansarea oficială a Anului European al Cetăţeniei prin 
Educaţie, organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în parte
neriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, la 
Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai". 
Lansarea albumului de desene "Ferestre spre societate", la 
Liceul de Artă din Buzău, organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului. 
Simpozionul cu tema "Drepturile copilului în legislaţia 
românească" şi lansarea volumului "Drepturile copilului şi 
tânărului" şi a albumului de desene "Ferestre spre 
societate", organizate de Casa Corpului Didactic Vaslui în 
parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului. 
Simpozionul cu tema "Drepturile copilului în legislaţia 
românească" şi lansarea volumului "Drepturile copilului şi 
tânărului" şi a albumului de desene "Ferestre spre societate", 
organizate la Ruşi de Casa Corpului Didactic Vaslui în 
parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului. 
Deschiderea cursului cu tema "Valori şi principii 
civice-democratice promovate la nivelul învăţământului 
preuniversitar", organizat la Şcoala "Radu Popa" din 
Sighişoara de Casa Corpului Didactic Mureş în parteneriat 
cu Institutul Român pentru Drepturile Omului 
Activitate metodico-ştiinţifică consacrată drepturilor 
copilului din perspectiva legislaţiei româneşti şi lansarea 
unor lucrări editate de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului: volumul "Drepturile copilului şi 
tânărului" şi albumul de desene "Ferestre spre societate", 
organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului 
la Gimnaziul de stat "Mihai Viteazul" din Târgu Mureş. 
Etapa naţională a Olimpiadei de educaţie şi cultură civică, 
organizată la Mangalia de Ministerul ~ Educaţiei şi 
Cercetării - Direcţia Generală pentru Invăţământul 
Preuniversitar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa în 
parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului. 
Curs de formare de formatori pentru învăţământul 
preuniversitar din judeţul Dâmboviţa cu tema "Predarea 
drepturilor omului în şcolile din judeţul Dâmboviţa 
(expuneri, masă rotundă, ateliere, etc), organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Prefectura Judeţului Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean, Casa Corpului Didactic Târgovişte. 
Activităţi de educaţie în domeniul drepturilor omului, 
organizate la Botoşani de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului. 
Activităţi de educaţie în domeniul drepturilor omului, 

organizate în judeţul Argeş de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului. 
Activităţi de educaţie pentru drepturile omului, organizate 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului la 
Miercurea-Ciuc, Târgu-Mureş şi Sighişoara. 
Evaluarea cursului cu tema "Valori şi principii civice
democratice promovate la nivelul învăţământului preuni
versitar", organizată de Institutul Român pentru Dreturile 
Omului în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Mureş la 
Sighişoara. 
Activităţi de educaţie pentru drepturile omului organizate 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului la Iaşi. 
Deschiderea cursului de formare continuă a personalului 
didactic în domeniul educaţiei pentru drepturile omului la 
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30 iunie- 3 iulie 2005 

23- 26 iulie 2005 

3-4 octombrie 2005 

13- 15 octombrie2005 

15- 17 noiembrie 2005 

Şcoala generală nr. 190 din Bucureşti, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Casa Corpului Didactic Bucureşti. 
Participare la festivităţile de înmânare a unor premii ale 
Institutului Român pentru Drepturile Omului echipajelor 
cu cele mai bune rezultate la faza naţională a Olimpiadei 
de educaţie civică, ediţia 2005, la Şcoala generală "Titu 
Maiorescu" din Iaşi, Şcoala "Andrei Mureşanu" din 
Ploieşti, Colegiul Naţional "Octavian Goga" din Miercurea
Ciuc, Şcoala generală nr. 58 din Bucureşti, Liceul de Artă 
din Baia Mare şi Şcoala generală nr. 2 din Reşiţa. 
Etapa naţională a concursului cu tema "Democraţie şi 
toleranţă" , organizată la Piteşti de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării-Directia Generală învătământul Preuniversitar în 
parteneriat cu institutul Român pentru Drepturile Omului. 
Activităţi de educaţie în domeniul drepturilor omului, 
organizate la Iaşi de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului. 
Activităţi de educaţie în domeniul drepturilor omului, 
organizate la Botoşani de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului. 
Curs de pregătire cu tema "Drepturile omului şi 
autoritatea forţelor de ordine publică", organizat de 
Ministerul Administratiei si Internelor, Directia Generală 
Reglementări Juridic~ şi ' Contencios în pa~teneriat cu 
Institutul Român pentru Drepturile Omului, destinat per
sonalului forţelor de ordine publică din cadrul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor . 
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ACI'IVlTÂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE 

14- 16 ianuarie 2005 

2 februarie 2005 

11-13 februarie 2005 

25 februarie 2005 

8 martie 2005 

14 martie 2005 

28- 29 martie 2005 
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Discuţii cu instituţiile implicate în organizarea celei de a 
VII-a ediţii a Simpozionului internaţional cu tema 
"Drepturile omului - dimensiune spirituală şi acţiune 
civică" pentru perfectarea programului, organizate la Iaşi 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului, în 
parteneriat cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Episcopia 
Romano-Catolică si Universitatea "Al.I.Cuza". 
Sedinta Comitetuiui National Român de Bioetică în cadrul 
cărei~ s-a dezbătut proiectul "Bioetica şi drepturile 
omului" ce urmează a fi realizat în parteneriat cu 
Institutul Român pentru Drepturile Omului. 
Dezbateri pe problemele drepturilor omului în spaţiul 
comunitar organizate de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în cadrul Catedrei UNESCO pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă. 
Dezbatere privind dezvoltarea socială la 10 ani de la 
Summitul Mondial pentru dezvoltare socială - Copenhaga 
1995. 
Masă rotundă cu tema "Egalitatea de şanse şi de 
tratament - garanţii legale şi măsuri afirmative", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului 
în parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România şi Asociaţia Română pentru Drepturile Femeii cu 
ocazia Zilei Internationale a Femeii. 
întâlnire de lucr'u cu reprezentantele organizaţiei 
neguvernamentale "Parteneri pentru schimbare" pe tema 
egalităţii de şanse în afaceri. 
Conferinţa cu tema "Mass-media în jurisprudenţa 
europeană a drepturilor omului", organizată la Iaşi de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului. 
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31 martie 2005 

1-3 aprilie 2005 

7 aprilie 2005 

11-12 aprilie 2005 

13-15 mai 2005 

16 mai 2005 

26-28 mai 2005 

30 mai 2005 

31 mai 2005 

2 iunie 2005 

3 iunie 2005 

15-16 iunie 2005 

29 iunie-J iulie 2005 
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Întâlnire cu membrii delegaţiei Comisiei Europene 
împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI), organizată la 
Institutul Român pentru Drepturile Omului. 
Iniţierea unui ciclu de manifestări consacrate drepturilor 
omului şi eliminarea corupţiei, organizate de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, 
pace şi toleranţă la Baia Mare. 
Simpozionul cu tema " Să dăm şanse fiecărei mame şi 
fiecărui copil", organizat, cu prilejul Zilei Internaţionale a 
Sănătăţii, de Institutul Român pentru Drepturile Omului 
în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România şi organizaţiile neguvernamentale care activează 
în domeniul promovării şi apărării drepturilor familiei, 
copilului şi tinerilor, "Family Forum" şi "Liga Indepen
dentă Română pentru Drepturile Copilului şi Tânărului". 
Dezbateri pe probleme de politică externă, securitate 
comună, justiţie şi afaceri interne, organizate la Iaşi de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului. 
Seminar "Drepturile economice, sociale şi culturale şi 
rolul lor în promovarea familiei", organizat la Iaşi cu 
prilejul Zilei Internaţionale a Familiei, . de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. 
Colocviu cu tema "Familia română la începutul 
mileniului III", organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a 
Familiei, de Institutul Român pentru Drepturile Omului 
în colaborare cu Family Forum. 
Dezbateri pe tema 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 
din Baia Mare. 
Masă rotundă cu tema "Tutunul dăunează grav sănătăţii" 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului 
cu ocazia Zilei Mondiale fără Tutun. 
Întâlnirea domnului prof.dr. Ahmed Fathi Sorour, 
preşedintele Adunării Poporului din Republica Arabă Egipt 
şi preşedinte al Institutului Internaţional de Drept de 
Expresie şi Inspiraţie Franceză (IDEF) cu cercetătorii 
Institutului Român pentru Drepturile Omului pe teme 
privind colaborarea în domeniul educaţiei pentru drepturile 
omului dintre instituţiile similare din cele două ţări, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului. 
Masă rotundă cu participarea domnului Vanderdeoken 
Lucien, PanEuropa-Elveţia, organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului. 
Simpozion consacrat Zilei Mondiale a Mediului desfăşurat 
sub deviza "Metropole verzi: Plan pentru Planetă!", 
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului 
în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România şi Asociaţia Română pentru Drepturile Omului 
la un Mediu Sănătos. 
Activităţi de formare în domeniul drepturilor omului, 
organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului 
în colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile 
omului, democraţie, pace şi toleranţă. 
A XI-a ediţie a Universităţii Internaţionale a Drepturilor 
Omului cu tema "Racordarea instituţiilor şi instru
mentelor româneşti de protecţie şi promovare a 
drepturilor omului la exigenţele integrării în Uniunea 
Europeană; 60 de ani de la semnarea Cartei Naţiunilor 
Unite şi Educaţia în domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor omului" organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia Clubul 
de Cheia "Victor Dan ZIătescu". 
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30 iunie-3 iulie 2005 

6-9 iulie 2005 

7-11 iulie 2005 

18-20 iulie 2005 

25 iulie 2005 

12 august 2005 

22 august 2005 

23 august 2005 

26 august 2005 

5 septembrie 2005 

6 septembrie 2005 

9-10 septembrie 2005 

13 septembrie 2005 

15-19 septembrie 2005 

16 septembrie 2005 
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Întâlnire cu avocaţii şi magistraţii judeţului Maramureş 
prilejuită de lansarea Jurisprudenţei Europene a 
Drepturilor Omului, ediţia a V-a, organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Catedra 
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi 
tolerantă din cadrul Universitătii de Nord din Baia Mare. 
Masă rotundă cu tema "Dreptul la informaţie" organizată 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, 
democraţie, pace şi toleranţă. 
Cursuri cu tema "Rolul tinerilor în procesul decizional", 
organizate de Institutul Naţional de Administraţie în 
colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului. 
Dezbatere cu tema "Eliminarea discriminării persoanelor 
cu handicap", organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului la Universitatea de Nord. 
Dezbatere privind reforma în justiţie şi drepturile omului, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului 
la Vălenii de Munte. 
Dezbatere cu tema "Protecţia juridică a drepturilor 
tânărului", organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Liga Independentă 
Română pentru Drepturile Copilului şi Tânărului cu 
prilejul Zilei Internaţionale a Tineretului. 
Masă rotundă "Protecţia refugiaţilor în contextul 
procesului de aderare la Uniunea Europeană", organizată 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite România. 
Simpozionul cu tema "Educaţia pentru combaterea 
traficului cu fiinţe umane", organizat de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului cu ocazia Zilei Internaţionale 
pentru comemorarea comerţului cu sclavi şi abolirea lui. 
Masă rotundă cu tema "Eliminarea violentei fată de 
femei", organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia Română pentru 
Drepturile Femeii. 
Masă rotundă cu tema "Eliminarea violentei fată de 
femei", organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia Română pentru 
Drepturile Femeii şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România cu ocazia împlinirii a zece ani de la Conferinţa 
Mondială a Naţiunilor Unite de la Beijing. 
Dezbatere cu tema "Integrarea europeană. Cel de-al treilea 
pilon al UE - cooperare în domeniul justiţiei şi afacerilor 
interne", organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului. 
Dezbatere privind drepturile economice, sociale şi 
culturale în sistemul Cartei Sociale Europene revizuite, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului 
în colaborare cu Asociatia Clubul de la Cheia "Victor Dan 
ZIătescu" cu prilejul aniversării a 12 ani de la aderarea 
României la Consiliul Europei. 
Masă rotundă cu tema "Dreptul la libertate, justiţie 
socială şi solidaritate", organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România cu ocazia Zilei 
Mondiale a Dreptului. 
Cursuri de formare-informare pe tema drepturilor 
omului, organizate de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în cadrul Catedrei UNESCO pentru drepturile 
omului, democraţie, pace şi toleranţă - Universitatea de 
Nord Baia Mare. 
Masă rotundă cu tema " Societatea civilă şi dreptul la un 
mediu sănătos", cu ocazia Zilei Internationale de 
conservare a stratului de ozon, organizată de Institutul 
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20 septembrie 2005 

22 septembrie 2005 

22-24 septembrie 2005 

3 octombrie 2005 

4 octombrie 2005 

5 octombrie 2005 

10 octombrie 2005 

11 octombrie 2005 

13 octombrie 2005 

14 octombrie 2005 

17 octombrie 2005 
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Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia Română pentru Drepturile Omului la un Mediu 
Sănătos. 
Dezbatere cu tema "Dreptul la pace în contextul 
drepturilor omului", organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Păcii. 
Participarea la emisiune a Radio România Cultural cu 
tema "România şi Uniunea Europeană; aspecte recente ale 
unui sondaj de opinie". 
A IX-a Sesiune natională de comunicări stiintifice cu tema 
"Românii din sU:d-estul Transilvaniei.' Istorie, cultură, 
civilizaţie" organizată de Muzeul Carpaţilor Răsăriteni şi 
Centrul Eclesiastic de Documentare "Mitropolit Nicolae 
Colan" la Miercurea Ciuc în colaborare cu Institutul 
Român pentru Drepturile Omului. 
Masă rotundă cu tema "Drepturile persoanelor vârstnice -
între deziderate şi realităţi", organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia Română pentru Apărarea Drepturilor Omului la 
Vârsta a Treia. 
Masă rotundă cu tema "Dreptul la locuinţă şi servicii 
pentru cei săraci şi fără adăpost" organizată de Institutul 
Român perntru Drepturile Omului cu prilejul Zilei 
Mondiale a Habitatului. 
Întâlnire de lucru cu tema "Educaţia tinerei generaţii 
pentru promovarea drepturilor omului, a toleranţei, 
democraţiei, pentru combaterea discriminărilor de orice 
fel", organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociatia Clubul de la Cheia 
"Victor Dan ZIătescu" cu prilejul Zilei Mondiale a 
Profesorilor. 
Masă rotundă cu tema "Holocaustul - o pagină dureroasă 
în istoria drepturilor omului", organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Family 
Forum cu ocazia Zilei Comemorării Holocaustului în 
România - 9 octombrie. 
Schimb de opinii între cercetătorii Institutului Român 
pentru Drepturile Omului şi reprezentanţi ai Forumului 
European al persoanelor cu handicap - organizaţie 
neguvernamentală internaţională reprezentativă, ce 
reuneşte asociaţii ale persoanelor cu handicap, creată 
pentru a reprezenta persoanele cu handicap în dialog cu 
Uniunea Europeană şi alte autorităţi europene. 
Masă rotundă cu tema "Promovarea unor politici de 
prevenire şi combatere a catastrofelor naturale", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului, 
în colaborare cu Asociaţia Română pentru Drepturile 
Omului la un Mediu Sănătos, cu prilejul Zilei Interna
ţionale pentru reducerea consecinţelor catastrofelor 
naturale. 
Masă rotundă cu tema " Responsabilitatea societăţii civile 
în asigurarea unei alimentaţii sănătoase", organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare 
cu Family Forum cu prilejul Zilei Mondiale a 
Alimentaţiei. 

Dezbatere cu tema "Dreptul omului la o viaţă decentă", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului 
în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România şi Asociaţia Clubul de la Cheia "Victor Dan 
ZIătescu" cu prilejul Zilei Internaţionale de eradicare a 
sărăciei. 
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20 octombrie 2005 

25 octombrie 2005 

31 octombrie 2005 

4 noiembrie 2005 

5 noiembrie 2005 

15-17 noiembrie 2005 

16 noiembrie 2005 

18 noiembrie 2005 

25 noiembrie 2005 

30 noiembrie 2005 

2 decembrie 2005 

5 decembrie 2005 

9 decembrie 2005 

14 decembrie 2005 
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Simpozion cu tema "Drepturile omului pentru toţi -
dezvoltare, securitate, toleranţă, pace", organizat de 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România cu 
concursul Centrului de Informare al ONU, al Comisiei 
pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului, 
al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor, al 
Institutului Român pentru Drepturile Omului consacrat 
celei de-a 60-a aniversări a Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
Masă rotundă cu tema "Ziua europeană a justiţiei", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului, 
cu participarea unor ONG-uri cu preocupări în domeniu. 
Masă rotundă cu tema "Şcoala - centru de educaţie 
pentru copii şi tineri", organizată Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Liga Română pentru 
Drepturile Copilului şi Tânărului cu prilejul Zilei UNICEF. 
Masă rotundă cu tema "Reglemntarea juridică a 
problemelor mediului înconjurător", organizată cu ocazia 
Zilei Internaţionale de prevenire a exploatării mediului în 
perioada de război şi conflict armat în colaborare cu 
Asociaţia Română pentru Drepturile Omului la un Mediu 
Sănătos (AROMES). 
Dezbateri cu tema "Drepturi şi libertăţi", organizate la 
Roşiori de Universitatea Ecologică Bucureşti în colaborare 
cu Institutul Român pentru Drepturile Omului. 
Curs de pregătire cu tema "Drepturile omului şi 
autoritatea forţelor de ordine publică", organizat de 
Ministerul Administratiei si Internelor, Directia Generală 
Reglementări Juridice şi ' Contencios în parteneriat cu 
Institutul Român pentru Drepturile Omului, destinat 
personalului forţelor de ordine publică din cadrul 
Ministerului Administratiei si Internelor . 
Simpozionul naţional cu tema "Educaţia în bioetică şi 
drepturile omului", organizat de Comisia Naţională a 
României pentru UNESCO în parteneriat cu Institutul 
Român pentru Drepturile Omului. 
Masă rotundă cu tema "Copilăria şi societatea adulţilor", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului 
în colaborare cu Liga Independentă Română pentru 
Drepturile Copilului şi Tânărului. 
Masă rotundă cu tema "Femeia, victimă a violenţei în 
familie", organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia Română 
pentru Apărarea Drepturilor Femeii cu prilejul Zilei 
Internaţionale pentru eliminarea violenţei faţă de femei. 
Masă rotundă cu tema "Bolnavii de SIDA şi drepturile 
omului", organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului cu ocazia Zilei Mondiale Anti SIDA. 
Dezbatere cu tema "Lupta împotriva sclaviei şi 
promovarea dreptului la libertate", organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului cu prilejul 
Zilei Internaţionale pentru abolirea sclaviei. 
Masă rotundă cu tema "Reglementările internaţionale 
privind drepturile persoanelor cu handicap" organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului, cu ocazia 
Zilei Internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi. 
Simpozion cu tema "Evoluţia drepturilor omului la 60 de 
ani de la adoptarea Cartei Naţiunilor Unite", consacrat 
Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare 
cu Comisiile pentru drepturile omului ale celor două 
Camere ale Parlamentului, la Sala "Drepturilor Omului" 
din Palatul Parlamentului. 
Masă rotundă organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului cu prilejul împlinirii a 50 de ani de 
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16 decembrie 2005 

1 7 decembrie 2005 

27 decembrie 2005 

28 decembrie 2005 

14 ianuarie 2005 

20 ianuarie 2005 
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27 ianuarie 2005 

11- 12 februarie 2005 

9 martie 2005 
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17 martie 2005 

22-23 martie 2005 
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când România este membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
14-16 decembrie 2005 Activităţi de formare cu personalul 
din administraţia publică privind aplicarea normelor 
europene din domeniul drepturilor omului la Dorohoi. 
Dezbateri cu tema "Ziua pactelor", organizate de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului. 
Masă rotundă cu tema "Integrarea migranţilor în 
Europa", organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului cu prilejul Zilei Internaţionale a 
Migraţiei. 
Lansarea volumului "Dreptul internaţional al drepturilor 
omului şi protecţia minorităţilor naţionale". 
Masă rotundă consacrată Zilei Internationale a 
Biodiversităţii, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului. 

ANEXAC 

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI 

Conferinţa cu tema "Dimensiunea externă a alegerilor 
generale din România", organizată de Asociaţia de Drept 
International si Relatii Internationale. 
Conferiilta cu' tema' "Globalis~tion and the rule of law. 
Partners 'or Enemies?" susţinută de Adam Czarnota de la 
Facultatea de Drept, Sydney, Australia, organizată de 
Colegiul Noua Europă. 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema " Politica 
socială a Uniunii Europene", organizată de Şcoala 
Naţională de Studii Politice şi Administrative în 
colaborare cu Institutul Naţional de Administraţie, la 
Sinaia 
Schimb liber de opinii cu tema "Etica în relaţiile 
internaţionale contemporane. Aspecte privind: 
principialitatea, legitimitatea, solidaritatea, avantajul 
tuturor în procesul globalizării", organizat de Asociaţia de 
Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale împreună cu 
Clubul de Ştiinţe Morale cu sprijinul Carnegie Council on 
Ethics and International Mfairs din New York. 
Forumul actorilor din domeniul protecţiei copilului şi 
familiei cu tema "Zilele parteneriatelor franco-române", 
organizat la Institutul Francez din Bucureşti de Federaţia 
Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia 
Copilului, în parteneriat cu Solidarite Laique şi Comitetul 
PECO din Franţa şi cu sprijinul Ambasadei Franţei şi al 
Ministerului Francez al Macerilor Externe. 
Şedinţa Comisiei pentru Egalitate de Şanse între Femei şi 
Bărbaţi a · Camerei Deputaţilor, având ca temă 
"Promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi din 
perspectivă parlamentară - dimensiunea problematicii la 
nivel naţional şi european". 
Dezbatere cu tema "Carta drepturilor fundamentale", 
organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative, la Slatina. 
Manifestări cu tema "Noi şi biodiversitatea", organizate de 
elevii Scolii de Sud,nr.190 din Bucuresti. 
Confe'rinţa ştiinţifică cu tema ,:Sisteme de drept 
contemporan; drepturi şi libertăţi", organizată de Şcoala 
Naţională de Studii Politice şi Administrative la 
Alexandria. 
Dezbatere cu tema "Carta drepturilor fundamentale", 
organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative la Tulcea. 
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28 martie 2005 

4 aprilie 2005 

5 aprilie 2005 

14 aprilie 2005 

15-16 aprilie 2005 

18 aprilie 2005 

19 aprilie 2005 

21 aprilie 2005 

6 mai 2005 

14 mai 2005 

25 mai 2005 

27-28 mai 2005 

28-29 mai 2005 

31 mai-1 iunie 2005 

DREPTURILE OMULUI 

Participare la dezbaterea informativă privind activitatea 
de educaţie împotriva rasismului, intoleranţei şi 
discriminării cu participarea delegaţiei Comisiei Europene 
împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI) care 
monitorizează activitatea în acest domeniu din tara 
noastră organizată de Centrul de Informare al Consiliului 
Europei la Bucureşti. 
Conferinţa cu tema "One year of NATO. Implications for 
Romania and the N orth-Atlantic Aliance", organizată de 
Ministerul Afacerilor Externe. 
Seminarul cu tema "Media şi lupta împotriva corupţiei", 
organizat de Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept 
Internaţional, Cooperare Judiciară şi Afaceri Juridice 
Externe în colaborare cu Ambasada Regatului Norvegiei la 
Bucureşti şi cu Centrul pentru Jurnalism Independent. 
13-15 aprilie 2005 Seminarul cu tema "Curtea Penală 
Internaţională" organizat de Federaţia Mondială a 
Asociaţiilor pentru Naţiunile Unite (FMANU) în colaborare 
cu Biroul Afacerilor Juridice a Naţiunilor Unite. 
Prezentarea şi lansarea cărţii "Convenţia europeană a 
drepturilor omului- comentariu pe articole,Volumul 1"
autor profesor doctor Corneliu Bîrsan-judecător la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, organizate de Editura 
AlI Beck împreună cu Baroul Bucureşti. 
Seminarul Internaţional cu tema "Principiile generale ale 
legislaţiei Uniunii Europene şi rolul judecătorului naţional", 
organizat de Direcţia generală de extindere a Comisiei 
Europene în colaborare cu înalt a Curte de Casaţie şi Justiţie. 
Conferinţa cu tema "Rolul Curţii Internaţionale de Justiţie 
în consolidarea păcii internaţionale" susţinută de ilustrul 
jurist din Noua Zeelandă Sir Kenneth Keith, organizată 
de Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii 
Internaţionale - Secţia de Drept Internaţional şi Fundaţia 
Europeană Titulescu. 
Prezentarea si lansarea Buletinului Casatiei - Revista 
oficială a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ' organizate de 
înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
Reuniune consacrată examinării proiectului de modificare 
a Codului civil cu dezbaterea problemelor referitoare la 
"Persoana fizică", organizată de Uniunea Juriştilor din 
România şi Camera Deputaţilor - Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. . 
Colocviu Internaţional cu tema "România şi Uniunea 
Europeană în 2007" organizat de Universitatea de Vest 
din Timisoara. 
Deschiderea manifestărilor prilejuite de aniversarea a 69 
de ani de la înfiintarea Muzeului Satului si de 
sărbătorirea Zilei Internationale a Muzeelor. ' 
Sedinta de lucru a Co'mitetului National Român de 
iHoetică privind proiectul Declaraţiei relative la 
formularea unor norme universale în materie de bioetică 
şi studiul referitor la educaţia privind bioetica şi 
drepturile omului, organizată de Comisia Naţională a 
României pentru UNESCO. 
A XIII-a editie a Sesiunii anuale de comunicări stiintifice 
şi masa rotundă cu tema "La Constitution europeerie-Ies 
constitutions des Etats membres", organizate de Universitatea 
"Mihail Kogălniceanu". 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Drepturi şi măsuri de 
asistenţă socială în Uniunea Europeană şi Consiliul 
Europei", organizată de SNSPA în colaborare cu Institutul 
National de Administratie la Predeal. 
Conferinta sefilor de' institutii din cadrul Asociatiei 
Curţilor Constituţionale care' utilizează parţial limba 
franceză (A.C.C.P.U,F.), organizată de Curtea Consti
tutională a României, la Palatul Parlamentului - sala 
"Drepturilor Omului". 
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2-3 iunie 2005 

13 iunie 2005 

15-16 iunie 2005 

16 iunie 2005 

24-26 iunie 2005 

25-26 iunie 2005 

27 iunie 2005 

1 iulie 2005 

2 iulie 2005 

6 iulie 2005 

7-11 iulie 2005 

8 iulie 2005 

15 iulie 2005 

14-15 august 2005 

22-24 august 2005 
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Cursurile cu tema "Drepturi şi măsuri de asistenţă socială 
în Uniunea Europeană şi Consiliul Europei" la Predeal, 
organizate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative în colaborare cu Institutul National de 
Administratie. ' 
Colocviu cu tema "Urgenţa socială - un răspuns potrivit la 
excludere în mediul urban", organizat de Institutul 
Francez din Bucureşti, Asociaţia Samusocial din România 
şi Ambasada Franţei în România. 
Conferinţa naţională cu tema "Jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale a României şi Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului", organizată de Curtea Constituţională 
cu sprijinul Ministerului Regal al Afacerilor Externe al 
Norvegiei. 
Prezentarea cărţii "Diplomaţie şi destin" autor 
ambasador Alexandru Niculescu, organizată de Fundaţia 
Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi 
Relatii Internationale. 
Marele târg de vară, organizat de Ministerul Culturii şi 
Cultelor în parteneriat cu Muzeul Naţional al Satului 
"Dimitrie Gusti". 
Dezbaterea cu tema "Drept instituţional comunitar; 
documente fundamentale ale Uniunii Europene", 
organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative la Mangalia. 
Conferinţa de închidere a proiectului Phare Twinning cu 
tema "Continuarea asistenţei pentru dezvoltarea 
Institutului Naţional al Magistraturii şi a Şcolii Naţionale 
de Grefieri", încheiat între Regatul Olandei şi România şi 
finanţat de Uniunea Europeană, organizată de Institutul 
Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri în 
colaborare cu Uniunea Europeană, Regatul Olandei, NHC. 
Festivitatea de absolvire a celei de-a XII-a promoţii 2003-
2005 Francisc Deak, organizată de Institutul Naţional al 
Magistraturii. 
Cursuri cu tema "Sisteme de drept contemporan; drepturi 
constituţionale", organizate de Şcoala Naţională de Studii 
Politice si Administrative la Băile Herculane. 
Şedinţa' de lucru a Comisiei pentru egalitate de şanse 
între femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor cu tema 
"Dezbaterea propunerii legislative de modificare şi 
completare a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi", organizată de Comisia pentru 
egalitate de şanse între femei şi bărbaţi a Camerei 
Deputaţilor. 
Sesiunea de comunicări stiintifice cu tema "Rolul tinerilor 
în procesul decizional", organizată de Şcoala Naţională de 
Studii Politice si Administrative în colaborare cu Institutul 
Naţional de Administraţie la Costineşti. 
Seminarul cu tema "Rolul şi atribuţiile managerilor 
publici în reforma administraţiei publice din România", 
organizat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
din România în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării şi Institutul Naţional de Administraţie. 
Reuniunea pregătitoare a Comitetului Naţional de 
coordonare a Deceniului Natiunilor Unite de Educatie 
pentru Dezvoltare Durabilă, organizată de Comisia 
Naţională a României pentru UNESCO. 
Cursuri cu tema "Instituţii comunitare; drepturi şi 
libertăţi", organizate de Şcoala Naţională de Studii Politice 
si Administrative în colaborare cu Institutul National de 
Administraţie la Olimp. ' 
Seminarul cu tema "Elaborarea testului de aptitudini 
psihologice pentru candidaţii la admiterea în Institutul 
Naţional al Magistraturii", parte a Proiectului de înfrăţire 
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instituţională privind Consolidarea funcţionării sistemului 
judiciar din România şi a organului său reprezentativ -
Consiliul Superior al Magistraturii, organizat de Uniunea 
Europeană în parteneriat cu Consiliul Superior al 
Magistraturii, Deutsche Stiftung fur Internationale 
Rechtliche Zusammenarbeit E.V si Institutul National al 
Magistraturii. . , 

29 august 2005 Lansarea volumului "Sistemul decoraţiilor militare -
2000" - autor Dorel Bahrin, organizată de Cercul Militar 
Naţional şi Biblioteca Militară Naţională la Cercul Militar 
Naţional - Sala Galeriilor de Artă. 

29 august- 2septembrie 2005 Prezentarea Raportului privind aspecte de discriminare 
faţă de femei în cadrul Grupului de lucru pe aspecte de 
discriminare, la Berna - Elvetia. 

31 august- 2 septembrie 2005 întâlnirea Grupului de studiu privind managementul în 
justiţie, organizată de Institutul de Drept Constituţional şi 
Administrativ al Universităţii Utrecht, Olanda. 

7 septembrie 2005 Seminarul cu tema "Mass-media şi relaţiile publice", parte 
a Proiectului de înfrăţire instituţională privind 
consolidarea funcţionării sistemului judiciar din România 
şi a organului său reprezentativ - Consiliul Superior al 
Magistraturii. 

12- 13septembrie 2005 Simpozionul internaţional cu tema "Libertatea religioasă 
în context românesc şi european", organizat de Ministerul 
Culturii şi Cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte în 
colaborare cu Asociaţia Naţională pentru Apărarea 
Libertăţii Religioase "Conştiinţă şi Libertate" desfăşurat la 
World Trade Center-Sala New York. 

16-18 septembrie 2005 TârguI de toamnă organizat la Muzeul Naţional al Satului 
"Dimitrie Gusti" de către Ministerul Culturii şi Cultelor şi 
Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti". 

26- 27 septembrie 2005 Seminar cu tema "Impactul codului deontologic al 
judecătorilor şi procurorilor", organizat cu sprijinul 
Convenţiei PHARE Twinning 2002 de Consiliul Superior 
al Magistraturii - Serviciul de Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale la Cercul Militar Naţional, Sala Alba 
Iulia. 

27 septembrie 2005 Conferinţa internaţională cu tema "Ziua Europeană a 
Limbilor în România", organizată de Guvernul României 
- Departamentul pentru Relaţii Interetnice în parteneriat 
cu Biroul de Informare al Consiliului Europei la 
Bucuresti. 

28 septembrie 2005 Atelierul de lucru cu tema "Egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi - obiectiv important al politicilor sociale 
europene", organizat de Parlamentul României Camera 
Deputaţilor - Comisia pentru egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi în parteneriat cu Centrul Regional pentru 
Egalitatea de Gen (Gender Task Force - GTF) din cadrul 
Pactului de stabilitate la Sala Drepturilor Omului din 
Palatul Parlamentului. 

29 septembrie- 1 octombrie Congresul cu tema "Implementarea dreptului la apă", 
organizat de secţiunea elveţiană IDEF în cooperare cu 
Departamentul federal al afacerilor externe şi Institutul 
elveţian de drept comparat, la Lausanne. 

12 octombrie 200.5 Masă rotundă cu tema "Perspective de dezvoltare în 
dreptul rOlnânesc a sistemului guvernării corporative a 
societăţilor comerciale", organizată de Ministerul Justiţiei 

Direcţia Elaborare Acte Normative Studii şi 
Documentare cu sprijinul Institutului Naţional al 
Magistraturii şi CHF International. 

12-13 octombrie 2005 Conferinta internatională cu tema "Solidaritatea - 25 de 
ani. Istorie şi actualitate", organizată de Institutul 
Naţional pentru Studiul Totalitarismului" în parteneriat 
cu Fundaţia Europeană "Nicolae Titulescu". 
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13 octombrie 2005 

13 octombrie 2005 

22 octombrie 2005 

24 octombrie 2005 

26 octombrie 2005 

28 octombrie 2005 

29 octombrie 2005 

1 noiembrie 2005 

7 noiembrie 2005 

15 noiembrie 2005 

20 noiembrie 2005 

21-22 noiembrie 2005 

22 noiembrie 2005 
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Participare la lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi a Camerei Deputaţilor privind examinarea 
proiectului Legii de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.58/2005 pentru modificarea Legii nr. 
301/2004 - Codul penal şi al Legii nr.294/2004 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal. 
Simpozionul cu tema ,,125 de ani de relaţii diplomatice 
româno-americane", organizat de Ministerul Afacerilor 
Externe în colaborare cu Ambasada Statelor Unite ale 
Americii în România şi Asociaţia de Drept Internaţional şi 
Relaţii Internaţionale. 

Masă rotundă cu tema "Carta drepturilor fundamentale", 
organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative, la Alexandria. 
Reuniune prilejuită de Ziua Organizaţiei Naţiunilor Unite 
şi aniversarea a 60 de ani de la înfiinţarea acesteia, 
organizată de Administraţia Prezidenţială la Cotroceni. 
Masă rotundă cu tema "Influenţa jurisprudenţei Curţii 
Europene a Drepturilor Omului în practica înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie", organizată de Ministerul Justiţiei în 
Sala de Consiliu a Facultăţii de Drept a Universităţii 

Bucureşti. 
Vernisajul expoziţiei cu tema "In Memoriam Dimitrie 
Gusti", organizată de Ministerul Culturii şi Cultelor în 
colaborare cu Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti". 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema "Mediatorul 
European", organizată de Şcoala Naţională de Studii 
Politice şi Administrative- Facultatea de Administraţie 
Publică, la Slatina. 
Manifestări prilejuite cu ocazia Zilei Radioului la 
împlinirea a 77 de ani de radiofonie românească, 
organizate de Societatea Română de Radiodifuziune. 
Lansarea volumului "Kin - State involvement in minority 
protection. Lessons learned", organizată de Asociaţia de 
Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale - Secţia de 
Drept Internaţional, Centrul Regional Project on Ethnic 
Relations pentru Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est, 
Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept din 
cadrul Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia) şi cu 
sprijinul Ministerului Afacerilor Externe; lucrare ce 
cuprinde concluziile seminarului cu aceeaşi temă 
organizat în 2004. 
Masă rotundă cu tema "The European Commission's 
Comprehensive Monitoring Report on Romania; where 
Romania needs to take urgent action", organizată de 
Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 
Dezbaterea cu tema "Resuscitarea sănătăţii în România", 
privind pachetul de legi din domeniul sănătăţii, 
organizată de Partidul Conservator la sala Madgearu din 
cadrul Complexului Romexpo. 
Conferinţa internaţională cu tema "Administraţia publică 
la începutul celui de-al III-lea mileniu. Diseminarea celor 
mai bune practici japoneze în România", organizată de 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative în 
colaborare cu Centrul de Pregătire pentru Administraţie 
Publică, cu sprijinul "Fundaţiei Japonia" . 
Conferinţa cu tema "US - Romania relations : past, 
present, prospects", susţinută de domnul Mark Taplin, 
Insărcinatul cu Afaceri al Ambasadei Statelor Unite în 
România, organizată de Asociaţia de Drept Internaţional 
şi Relaţii Internaţionale 
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23-25 noiembrie 2005 

24 noiembrie 2005 

29 noiembrie 2005 

30 noiembrie 2005 

5 decembrie 2005 

5-6 decembrie 2005 

7 decembrie 2005 

12 decembrie 2005 

14 decembrie 2005 

15 decembrie 2005 
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Simpozionul naţional cu tema "Educaţia pentru reducerea 
riscurilor asociate consumului de droguri", organizat de 
Comisia Naţională a României pentru UNESCO în 
parteneriat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 
Agenţia Naţională Antidrog. 
Seminarul cu tema "Politici interculturale - de la reflectie 
la practici", organizat de Centrul Educaţia 2000+, 'în 
colaborare cu Universitatea din Bucureşti, Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, eveniment înscris în seria 
manifestărilor incluse pe agenda guvernamentală pentru 
perioada în care România va deţine preşedinţia 
Comitetului Miniştrilor din cadrul Consiliului Europei, 15 
noiembrie 2005-15 mai 2006. 
Conferinţa cu tema "Regional cooperation among Nordic 
countries; lessons learned as a message to other regions of 
Europe", organizată de Asociaţia de Drept Internaţional 
şi Relaţii Internaţionale cu participarea Ambasadorul 
Finlandei, Excelenţa Sa Tapio Saarela. 
Al doilea Atelier de lucru din cadrul Proiectului 
"Cooperarea femeilor parlamentare din sud-estul Europei" 
cu tema "Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi-modele 
şi practici europene", organizat de Comisia pentru 
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei 
Deputaţilor în colaborare cu Centrul regional pentru 
egalitate de gen (gender Task Force - GTF). 
Aniversarea a 2 ani de la înfiintarea Centrului de 
Voluntariat "PrO VoLuNtAr", sub deviza "Fii voluntar! 
Implică-te", cu prilejul Zilei Internaţionale a Voluntarilor, 
organizată de Primăria sectorului 2. 
Seminar internaţional "Transparenţă şi participare pentru 
o guvernare mai aproape de cetăţean", organizat de 
SNSPA - Facultatea de Administratie Publică si Fundatia 
"Friedrich Ebert". '" 
Participare la manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei 
Constituţiei României, organizată de Curtea 
Constitutională la Palatul Parlamentului. 
întâlnirea Grupului consultativ pentru realizarea listei 
muncilor periculoase pentru copiii din România, 
organizată de Comitetul naţional director pentru 
prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă 
din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si 
Familiei, Inspecţia muncii. " 
Participare la festivităţile de comemorare a 25 de ani de 
la trecerea în nefiinţă a marelui inventator dr. ing. 
Basgan St.I. 
Masă rotundă cu tema "Percepţia publică şi mana
gementul informaţiei-strategii de gestionare a crizelor", 
organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Asociaţia de 
Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale şi Centrul de 
Media şi Comunicare pentru Democraţie, cu participarea 
domnului prof. Christopher Coker de la Universitatea 
"London School of Economics and Political Science". 
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