
II. RAPORT DE ACTIVITATE AL IROO 
PE ANUL 2006 
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cunoaş te ri d e c i\ tre organi s m e le publice . 
organizaţiile n eguvernamentale şi cetăţenii 
români a problematicii drepturilor omului, 
a modului în care drepturile omului sunt 
garantate în alte ţări. Totodată, Institutului i 
s-a conferit si rolul de a informa 
organismele internaţionale şi opinia publică 
de peste hotare în legătură cu modalităţile 
practice prin care drepturile omului sunt 
asigurate şi respectate în România. 

Institutul Român pentru Drepturile 
Omului este singura persoană juridică de 
drept public din România învestită cu 
atribuţii de centru de informare, cercetare, 
documentare, formare si educare în 
domeniul drepturilor 'omului. Prin 
înfiinţarea acestui organism, autorităţile 
româneşti răspundeau preocupărilor ONU, 
OSCE şi Consiliului Europei, care prin 
numeroase rezolutii si recomandări 
încurajau crearea şi d~zvoltarea unor 
instituţii naţionale independente cu 
atribuţii specifice în domeniul promovării şi 
protecţiei drepturilor omului şi prin alte 
mijloace decât cele din sfera judiciară. 

Prin crearea Institutului Român pentru 
Drepturile Omului ca organism naţional 
independent de promovare a drepturilor 
omului s-a urmărit pe de o parle umplerea 
unui gol, existent în acel moment, între 
prevederile legislative şi militantismul 
pentru drepturile omului, iar pe de altă 
parte să se asigure o armonizare între 
structurile statale şi societatea civilă prin 
înfiinţarea unei instituţii capabile să 
coopereze cu amândouă. 

Experienţa acumulată în cei peste 15 ani 
de activitate, precum şi buna colaborare cu 
numeroase organisme guvernamentale şi 
neguvernamentale din ţară şi de peste 
hotare, au contribuit la câştigarea de către 
Institutul Român pentru Drepturile Omului 
a unui prestigiu de necontestat, esenţial 
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pentru îndeplinirea în bune condiţii a 
atributiilor ce-i revin prin lege. 

În 'acelaşi timp , prin organizarea cu 
succes a numeroase activităţi şi manifestări 
ştiinţifice consacrate respectării şi promovării 
d re pturilor omului , Institutul Român 
IH'nlrl1 Dre pturile Omului se bucură de un 
I'o ll !'l l.' hun r enume, manifestările initiate de 
1I( '('s l ll IIvu nd un larg ecou atât p e plan 
1111\10 11 11 1 ('u t şi internaţional. 

l'J'i n d p II I(,\ (' ohiective ale activităţii IRDO 
III 1111 111 :!o() (j II l1 fos t focalizate în directia 
s ll s ll lH'l'ii d udului î ntre gii societăţi 
1'0 11l 111l (' ş t i IH' nll' u in tegrar e a europeană 
IIVli ll<l ill V('<I ('I'(' dupl' eum este bine ştiut, 
ruplul el', ullul d in IH'incipale le criterii ce 
lr'c hl1i c Î IHJt.oplinil es t c ce l al unei 
democraţii re ale În cur'e d repturile omului 
să fie p e d eplin resp ecta te . Precizăm însă de 
la bun început că această ţintă principală 
nu a slăbit în niciun fe l a t entia acordată 
programelor realizate în parteneriat cu 
ONU, Consiliul Europei sau alte organisme 
internaţionale. Dimpotrivă, ele au fost 
continuate si dezvoltate fiind constienti de 
faptul că realizarea lor în bune c'ondiţiuni 
vor fi premise excelente pentru atingerea 
ţintei principale. Cercetările efectuate , 
cursurile de formare organizate, manifestările 
ştiinţifice , iniţierea unor schimburi de 
experienţă şi materialele publicate de 
Institut în cursul anului 2006, au urmărit o 
mai bună înţelegere atât de către specialişti, 
cât şi de publicul larg a standardelor 
internaţionale, a instrumentelor şi mecanis
melor internaţionale de protecţie şi 
promovare a drepturilor omului şi la care 
România a aderat, în scopul facilitării unei 
aplicări rapide şi corecte pe plan naţional. 

Totodată, în centrul atentiei noastre s-au 
aflat în permanenţă ritmui şi modalităţile 
în care organismele guvernamentale îşi 
îndeplinesc obligaţiile asumate în această 
direcţie, căile prin care pot fi depăşite unele 
neconcordanţe care mai există , dar şi 
creşterea eficienţei demersurilor prin care 
organizaţiile neguvernamentale, societatea 
civilă, în general, ar putea interveni pentru 
remedierea unor lipsuri. 

Pe baza rezultatelor obţinute în întreaga 
sa activitate putem afirma că şi în 2006 
IRDO şi-a îndeplinit menirea sa de 
instituţie naţională independentă de 
promovare a drepturilor omului, 
acţionând ca o interfaţă, ca o solidă punte 
de legătură între structurile statale şi 
societatea cilfiIă. 
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o sinteză a activităţilor Institutului 
Român pentru Drepturile Omului în anul 
2006, poate fi structurată pe următoarele 
direcţii: 

• Realizarea de cercetări consacrate 
unor aspecte ale promovării şi 

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 aII.R.D.O. 

I. CERCETĂRI CONSACRATE 
UNOR ASPECTE ALE PROMOVĂRII SI RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI 

ÎN ROMÂNIA ŞI PE PLAN INTERNAŢIONAL 

Una dintre principalele laturi ale 
activităţii desfăşurate de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului, este cercetarea 
diferitelor aspecte legate de promovarea si 
respectarea drepturilor omului. Î~ 
abordarea acestei activităţi, prevăzută de 
lege, I.R.D.O. a avut permanent în vedere 
Recomandarea R (79) 16/ 1997 a Comitetului 
de Miniştri al Consiliului Europei care 
scoate în evidenţă faptul că cercetarea 
drepturilor omului şi învăţarea drepturilor 
omului constituie mijloace adecvate pentru 
asigurarea unui respect sporit pentru 
drepturile omului , printr-o mai bună 
cunoaştere a acestora; aceste cercetări nu 
trebuie să vizeze doar problematica 
Convenţiei europene a drepturilor omului şi 
a Cartei sociale, ci şi protecţia şi dezvoltarea 
drepturilor omului pe plan naţional şi 

internaţional, să trateze şi aspecte istorice, 
sociologice, psihologice şi economice şi să 

nu se limiteze doar la studii juridice. 
Iată de ce, pornind de la realităţile 

istorice, economice si sociale din România, 
dar şi din întreaga l'ume, tematica abordată 
în studiile, cercetările, articolele efectuate în 
anul 2006 a fost diversificată, acoperind 
practic, atât aspecte generale ale istoriei şi 
evoluţiei drepturilor omului pe plan 
internaţional şi intern, precum şi domenii 
specializate legate de diferite drepturi civile 
şi politice, pe de o parte, şi cele economice, 
sociale şi culturale, pe de altă parte. În 
afara primelor două generaţii de drepturi 
ale omului, au fost abordate şi teme 
aparţinând "generaţiei a treia" cum ar fi 
dreptul la un mediu sănătos, la pace sau la 
dezvoltare durabilă. 

Experienţa acumulată şi perfecţionarea 

profesională a cercetătorilor proprii precum 
şi a colaboratorilor ne-au permis să 

abordăm şi lucrări de mare amploare, cu 
desfăşurarea extinsă pe durata a mai mult 
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de un an şi realizate de echipe de doi sau 
mai mulţi cercetători din institut care au 
realizat parteneriate cu cercetători voluntari 
tocmai pentru aprofundarea abordării în 
condiţiile unui subiect vast. În acelaşi timp 
au fost efectuate şi cercetări care au vizat 
domenii specializate efectuate de obicei de 
un singur autor, rezultatele acestor studii 
materializându-se prin publicarea lor în 
volume consacrate temei cercetării , în 
paginile revistei trimestriale "Drepturile 
omului", ale buletinului lunar INFO-IRDO, 
pe site-ul IRDO, sau prin rapoarte 
prezentate în cadrul manifestărilor 
ştiinţifice organizate de I.R.D.O. sau de 
instituţii cu care I.R.D.O. colaborează. În 
această categorie intră marea majoritate a 
studiilor şi cercetărilor efectuate în cadrul 
sau cu participarea Institutului Român 
pentru Drepturile Omului. 

în funcţie de tematica abordată putem 
deosebi: 

a) cercetări care au abordat o tematică 
generală; 

b) cercetări consacrate instrumentelor şi 

mecanismelor privind protecţia şi 

promovarea drepturilor omului; 
c) lucrări consacrate protecţiei şi 

promovării drepturilor omului; 
d) cercetări consacrate drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului, şi 

anume: drepturi civile şi politice, 
economice, sociale şi culturale; dreptul la 
pace, dezvoltare şi la un mediu sănătos. 

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

a) Abordări generale: 
• Garantarea drepturilor fundamentale şi 

controlul constituţionalităţii legii. De la 
practica medievală la epoca modernă; 
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• Dn'ptul lu dezvoltare în contextul 
~Iohuliziirii economice; 

• Ih'I'Ol'lllU În justi~ie; 
• Bioetku şi p"oteqia demnităţii umane; 
• Drepturile omului "pe teren": pentru o 

uuon.lure pmfesionistă şi juridică; 
• Drepturile omului şi armele nucleare; 
• Drepturile omului şi noile tehnologii 

ale informupci şi comunicării; 
• Demnitatea umană - dimensiune 

filosofică şi religioasă; 

• Demnitatea umană - valoare universală; 
• Demnitatea, onoarea, reputaţia, dreptul 

la propria imagine; 
• Combaterea terorismului - noi abordări 

internationale; 
• Tradiţiile şi evoluţia familiei române în 

context intern şi internaţional; cadrul 
juridic şi instituţional intern; 

• Protecţia drepturilor omului, noile 
tehnologii şi protecţia datelor; 

• Drepturile omului din perspectiva 
religiei catolice; 

• Terorismul gravă încălcare a 
drepturilor omului; 

• Drepturile omului din perspectiva 
religiei catolice; 

• Preocupări actuale în domeniul 
drepturilor omului în sistemul bancar; 

• Evoluţii şi politici demografice. 

b) Cercetări consacrate unor 
instrumente juridice şi mecanisme de 
protecţie şi promo-vare a drepturilor 
omului 

• Drepturile omului din perspectiva 
statutului Băncii Nationale; 

• Ghid de orientare pentru justiţiabili în 
materie penală; 

• Libertatea de exprimare şi protecţia 
minorilor; 

• Reglementarea alegerilor pentru 
Parlamentul European în România; 

• Categorii de obligaţii ce revin statelor 
în urma hotărârilor de condamnare 
pronunţate de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului; 

• Problematica drepturilor omului în 
concepţia Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii; 

• Drepturile şi obligaţiile funcţionarului 
public parlamentar în context 
european; 

• Banca Centrală şi drepturile omului; 
• Rolul structurilor parlamentare în 

combaterea rasismului, xenofobiei şi 
intolerantei; 

• Protectia demnitătii umane si a 
demnităţii speciei u~ane în dom~niul 
bioeticii în lumina Convenţiei de la 
Oviedo; 
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• Progrese înregistrate în activitatea 
Consiliului Superior al Magistraturii în 
domeniul drepturilor omului; 

• Elaborarea actelor normative şi 
respectarea drepturilor omului; 

• Aspecte ale liberului acces la justiţie şi 
drepturile omului în România; 

• Consideraţii privind revizuirea 
Constituţiei României în vederea 
reglementării complexelor raporturi 
dintre Preşedinte, Parlament şi Guvern. 

c) Cercetări consacrate protecţiei şi 
promo-vării drepturilor omului 

• Educaţia şi dezvoltarea economico -
socială bazată pe cunoaştere; 

• Drepturile naturale ale omului şi 
educaţia pentru demnitate în 
discursurile papei Ioan Paul al II-lea: 
primul deceniu de pontificat; 

• Rolul educativ al bisericii In 
comunitatea rurală, tradiţie şi 

actualitate; 
• Educaţia şi conştientizarea sporită a 
necesităţii de a combate rasismul, 
discriminarea rasială şi extremismul; 

• Politici de sănătate şi asistenţă socială 
acordate vârstnicilor; 

• Educaţia în spiritul dialogului între 
civilizaţii, al toleranţei, culturii păcii şi 

democraţiei; 

• Cadrul juridic şi instituţional pentru 
prevenirea şi combaterea rasismului, 
discriminării, xenofobiei şi intoleranţei; 

• Principiul nediscriminării - condiţie 
fundamentală a drepturilor omului din 
perspectiva dreptului constituţional 
român; 

• Educaţia pentru demnitate umană; 
• Măsuri legislative de combatere a 
violenţei şi de protecţie a persoanelor 
vârstnice; 

• Legislaţia românească privind 
combaterea rasismului şi xenofobiei; 

• Mijloace juridice de eliminare a 
corupţiei; 

• Cadrul instituţional privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului în 
România; 

• Responsabilitatea disciplinară, civilă şi 
penală a judecătorului şi procurorului 
în România din perspectiva drepturilor 
omului; 

• Protecţia martorilor din perspectiva 
drepturilor omului. 

d) Cercetări consacrate drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului 

• Minorităţi naţionale şi riscurile de 
securitate; 
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• Principalele aspecte privind libertatea 
de circulaţie a persoanelor în Uniunea 
Europeană; 

• Consideraţii privind dreptul de 
proprietate privată; 

• Comunicarea în relaţia medic - pacient; 
• Dreptul la o viaţă sănătoasă şi la un 

sfârşit demn; 
• Dreptul la sănătate şi sănătatea 

dreptului; 
• Medicina şi respectul demnităţii 

umane; 
• Tendinţe cu privire la libertatea 
religioasă în Uniunea Europeană; 

• Secretul corespondenţei; 
• Drepturile persoanelor vârstnice -

reflectarea lor în documentele şi 
preocupările organizaţiilor inter
naţionale; 

• Violenţa împotriva vârstnicilor din 
partea terţelor persoane; 

• Violenţa şi maltratările în cadrul 
familiei; 

• Relaţia dintre culte şi instituţii ale 
statului; 

• Exercitarea dreptului la învăţătură -
principii şi exigenţe; 

• Pentru un sport curat, fără violenţă; 
• Demnitatea umană în relaţia cu 

avocaţii, doctorii şi preoţii; 
• Mass-media şi respectul demnităţii 

umane. 

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

Pe baza acestor studii şi documentare, în 
cadrul unor organisme specializate, 
reprezentanţi ai IRDO au formulat puncte 
de vedere pe marginea unor proiecte de 
acte normative. Menţionăm, cu titlu de 
exemplu, câteva proiecte: 

• Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 129/1992 privind 
protecţia desenelor şi modelelor 
industriale; 

• Proiectul legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 84/1998 privind 
mărcile şi indicaţiile geografice; 

• Propunere legislativă a Parlamentului 
României - Camera Deputaţilor de 
modificare a alin. (2) al art. 131 din 
Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea Codului de 
procedură penală; 

• Propunere legislativă privind 
modificarea Legii nr. 303/2004 privind 

DREPTURILE OMULUI 

statutul judecătorilor şi procurorilor, 
republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• Proiectul de OUG pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, 
republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Legii nr. 
304/2004 privind organizarea judiciară, 
republicată; 

• Propunere legislativă pentru 
completarea dispoziţiilor art. 173 din 
Codul de procedură penală; 

• Propunere legislativă pentru 
modificarea alin. (1) al art. 54 din 
Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, 
republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• Proiectul legii pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 64/1991 privind 
brevetele de invenţii, republicată; 

• Propunere legislativă referitoare la 
modificarea Legii nr. 85/2005 privind 
aprobarea OUG nr. 109/2004 pentru 
completarea Codului Penal; 

• Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Codului de procedură 
penală, precum şi pentru modificarea 
altor legi; 

• Proiect de lege privind atribuirea 
contractelor de achiziţii publice; 

• Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
303/2004 privind statutul judecătorilor 
şi procurorilor, republicată; 

• Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Codului de procedură 
civilă; 

• Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară, republicată; 

• Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară, republicată. 

Din exemplificările de mai sus credem că 
reiese cu prisosinţă în evidenţă faptul că în 
preocupările Institutului Român pentru 
Drepturile Omului privind cercetarea şi 

studierea problematicii drepturilor omului a 
fost abordată cu seriozitate o paletă cât mai 
largă a problematicii drepturilor omului 
ţinând cont atât de Recomandarea 
Comitetului de Miniştri a Consiliului 
Europei, de care aminteam la începutul 
acestui capitol, dar mai ales din convingerea 
că drepturile omului sunt universale, 
indivizibile şi interdependente. 
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II. I·IU)('RAMI~ I)I~ I' ORM AIIII. ~I "' '' I ' I\lI'I'ATI DE EDUCAŢIE 
iN "OMI~N IIII . IUllel 'T I IIIII ."" OMULUI 

în conl'ormilll\(' ( ' 11 p ... ·vl·cll ·l' lIl · 1'1 11 11111111 

de activită~i udoptllt cI( ' ( ' 011 10 111111 ( ll' lIl " 'II I, 
acţiunile întrepr'i Il St' În clOIll ('1I III 1 1'11111 '11 111 '1 

şi formării de fo rlllu t 01'1 (a se vudt~ .. 
Anexa A) au avut în vedcl'l' lin III 11111 

obiectivele principale cuprinse În L('I-{('II 

privind înfiinţarea Institutului HOlluÎn 
pentru Drepturile Omului: organizarea (/t' 

programe de formare destinate îndeosebi 
acelor categorii de persoane care au 
răspunderi speciale pentru protecţia 
drepturilor omului sau pentru cunoaşterea 
problematicii drepturilor omului în 
râI~.durile unor largi categorii ale populaţiei. 

In urma adoptării Rezoluţiei 59/113 din 
10 decembrie 2004, de către Adunarea 
Generală O.N.U., prin care s-a lansat 
Programul mondial de educaţie în 
domeniul drepturilor omului pentru 
perioada 2005-2015, Institutul Român 
pentru Drepturile Omului a acţionat în 
concordanţă cu prevederile conţinute în 
această rezoluţie şi a acordat în cursul 
anului 2006 o atenţie deosebită pentru 
intensificarea şi diversificarea acţiunilor 

concepute pentru dezvoltarea educaţiei. 
Scopul urmărit a fost cel al formării 
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 
socioprofesionale, atât tineri cât şi vârstnici. 

Totodată, după publicarea de către 
Secretarul General O.N.U. a Proiectului 
planului de acţiune pentru prima fază 
(2005-2007), a Programului mondial de 
educaţie în domeniul drepturilor omului, 
Comitetul Director al I.R.D.O. a luat unele 
măsuri pentru adaptarea 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 f~ce din educaţia în domeniul 
drepturilor omului o prioritate la nivel 
naţional, regional şi internaţional; 

• de a oferi un cadru de actiune comună 
diferitelor părţi implicate în acest 
proces de educare; 
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• ciI ' 1\ "onso lida parteneriatul şi 
1'111'1"" '11"('11 In toate nivelurile; 

• ciI ' II IlI111litoriza şi de a sprijini 
1"'0"'1'111111'1,' dc educaţie existente în 
clOIIII ' III111 cll'('pturilor omului, pentru a 
1""'" "' , 'v ldl'lltă exemplele reuşite 
NllllllllllllcI IlI lis urile care vizează 
1'0 11 1111 II II I'I 'U , perfecţionarea şi 
d(·:l.volllll't ·1I 1I(·I'slol'u. 

Cond 11:1.1111 ' cll 'S pl'! nse din cercetările 
sociolo~k(' Îllln'pl'llI s(' pe tema perceperii 
drepturilor OIllUIIlI de către diferite 
categorii ale }>Opullltlt'I, opiniile şi sugestiile 
formulate de parlil'ipnlltii In sondaje dar şi 
experienţa acumulută În cei 15 ani de 
activitate au fost principalele noastre repere 
pentru conceperea şi organizarea acţiunilor 
consacrate formării de formatori si 
educaţiei în domeniul drepturilor omului. ' 

Persoane din domeniile învătământului, 
administraţiei publice, justiţiei, sănătăţii, 
precum şi a unor persoane din domenii cu 
probleme specifice: femei, copii, pensionari, 
minorităţi, persoane cu handicap etc., au 
fost grupurile ţintă vizate de activităţile 
desfăsurate de către I.R.D.O. în această 
directie. 

Asigurarea creşterii eficienţei demersurilor 
noastre, a utilizării mai bune a mijloacelor 
materiale, a selectării obiective a 
beneficiarilor, dar şi a implicării a mai 
multor experţi a condus la sporirea 
interesului a tot mai multor beneficiari fată 
de activităţile întreprinse, toate acest~a 
realizându-se printr-o strânsă conlucrare cu 
parteneri din rândurile organizaţiilor 
neguvernamentale cu preocupări 
preponderente în domeniul educaţiei 
pentru drepturile omului, cu instituţii ale 
statului dar şi cu instituţii de învăţământ 
superior, culte religioase, asociaţii 
profesionale etc. 

Făcând o scurtă trecere în revistă a 
activităţilor de educaţie şi de formare 
desfăşurate, le vom reliefa în primul rând 
cele devenite tradiţionale şi care s-au 
bucurat şi se bucură de un larg ecou 
naţional dar şi internaţional: 

• a XII-a ediţie a cursurilor de vară ale 
Universităţii Internaţionale a Drepturilor 
omului; 

• a IX-a ediţie a simpozionului 
internaţional "Drepturilor omului -
dimensiune spirituală şi acţiune civică"; 

• a XII-a ediţie a concursurilor naţionale 
ale elevilor "Olimpiada de educaţie şi 
cultură civică" şi, respectiv, 
"Democraţie şi toleranţă"; 
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• 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 Administraţiei 
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; 

• lansarea în parteneriat cu Inspectoratul 
Şcolar, Casa Corpului didactic şi Şcoala 
"Constantin Brâncoveanu" din Slatina, 
judeţul Olt, a primei ediţii a 
concursului naţional de creaţie literară 
şi creaţie plastică al elevilor din 
învăţământul primar; 

• lansarea editiei a IV-a a concursului de 
creativitat~ didactică în domeniul 
materialelor auxiliare destinate 
educaţiei pentru drepturile omului din 
învăţământul preuniversitar. 

1. Universitatea Internatională a 
Drepturilor Omului ajunsă la ceit de-a XII-a 
ediţie a fost organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România şi Catedra UNESCO pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi 
toleranţă. 

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 magistraţi, medici, cadre 
didactice din învătământul universitar si 
preuniversitar, reprezentanţi ai adminis
traţiei, ai poliţiei, sindicatelor, ai unor 
organizaţii guvernamentale şi neguverna
mentale, experţi şi specialişti în drepturile 
omului. 

Lucrările acestei ediţii au fost consacrate 
aprofundării unor aspecte privind evoluţia 
drepturilor omului pe plan intern şi 
internaţional, drepturilor specifice unor 
categorii: minorităţi naţionale, religioase şi 
lingvistice, vârstnici, persoane cu dizabilităţi 
şi persoane infestate cu HIV jSIDA, precum 
şi reforma ONU şi drepturile omului. 

2 . .,Demnitatea umană - valoare 
universală", a constituit tema celei de a IX-a 
ediţii a simpozionului internaţional 
"Drepturile omului - dimensiune spirituală 
şi acţiune civică", organizat în colaborare cu 
Universitatea "Al.1. Cuza" din Iaşi, 
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi 
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Episcopia Romano - Catolică din Iaşi, la 
Mănăstirea Neamţ. 

În prima parte a lucrărilor, consacrată 
"Demnităţii umane - dimensiune filosofică 
şi religioasă" au fost susţinute comunicări 
cu privire la: 

• Mass-media şi respectul demnităţii 
umane; 

• Drepturile omului din perspectiva 
religiei catolice; 

• Medicina şi respectul demnităţii 
umane; 

• Demnitatea umană în relaţia cu 
avocaţii, doctorii şi preoţii. 

Cea de-a doua parte a simpozion ului a 
fost rezervată "Educaţiei pentru demnitatea 
umană", temă tratată sub diverse aspecte în 
numeroase comunicări şi intervenţii. 

Rapoartele şi comunicările au fost 
urmate de dezbateri cu caracter filosofic, 
teologic, pedagogic şi civic de înaltă ţinută 
ştiinţifică, realizându-se un dialog fructuos 
şi armonios între participanţi, cercetători, 
cadre didactice universitare, prelaţi şi cadre 
didactice ale unor institute de învăţământ 
laic şi religios, reprezentanţi ai unor 
organizaţii neguvernamentale. 

3. Educarea tinerei generaţii în spiritul 
respectării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, al demnitătii si 
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 Educaţiei şi Cercetării, care se 
concretizează prin desfăşurarea unor 
activităţi devenite tradiţionale: concursurile 
şcolare naţionale "Olimpiada de educaţie 
civică si cultură civică" si "Democratie si 
tolera~ţă", care au înregistrat 12 ~diţii 
fiecare; cursuri de formare continuă pentru 
profesori şi învăţători; colocvii, simpozioane 
şi dezbateri (a se vedea Anexa A) pe teme 
privind diferite aspecte ale activităţii de 
educaţie pentru drepturile omului şi, nu în 
ultimul rând, lansarea unei noi editii a 
Concursului de creativitate didactică în 
domeniul realizării de materiale auxiliare 
utilizabile în educaţia pentru drepturile 
omului şi a unui Concurs naţional de 
creaţie literară şi creaţie plastică pentru 
elevii din învăţământul primar. 

4. Concursurile şcolare naţionale 
Ca urmare a unei iniţiative 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 
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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 
statut~lui de cetătean în cadrul un~i 
societăţi democratice: în vederea formării şi 
dezvoltării competenţelor de participare la 
viaţa publică, a spiritului social critic şi 
capacităţii de toleranţă. 

a) A XII-a ediţie a Olimpiadei de 
educatie/cultură civică s-a desfăsurat în 
luna ~prilie la Oradea în parten~riat cu 
Ministerul Educatiei si Cercetării - Directia 
Generală p~nt~u Învăţământ'ul 
Preuniversitar, Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Bihor, 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". 

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

b) A XII-a ediţie a etapei l'inale a 
Concursului national .,Democratie si 
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 creştere constantă a 
calităţii materialelor prezentate în cadrul 
concursului, sub toate cele trei dimensiuni 
ale sale, precum şi a interesului faţă de 
problematica pe care o implică. 

Concursul, a cărui ediţie s-a desfăşurat la 
Târgu Mureş în cea de-a treia decadă a lunii 
iulie, a urmărit dezvoltarea competenţelor 
de cooperare la nivelul grupului, stimulând 
preocupările pentru cunoaşterea conceptelor: 
democraţie, toleranţă, drepturile omului, 
drepturile copilului şi a relaţiilor dintre 
acestea, cunoaşterea reglementărilor 

naţionale şi internaţionale privitoare la 
aceste concepte şi nu în ultimul rând 
exersarea de către elevi a atitudinilor şi 

comportamentelor democratice, tolerante, a 
spiritului civic şi formarea deprinderilor de 
implicare în viaţa comunităţii educaţionale 
şi locale din care elevii fac parte. 
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c) În cursul lunii octombrie a fost 
lansată, la Iaşi, cea de a IV-a ediţie a 
Concursului national de creativitate 
didactică În domeniul materialelor 
auxiliare destinate educaţiei pentru 
drepturile omului În Învăţământul 
preuniversitar. 

Şi la această ediţie partenerii IRDO în 
organizarea concursului au fost Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării şi Casa Corpului 
Didactic Galaţi. 

Concursul are drept obiectiv principal 
stimularea preocupărilor pentru realizarea 
de mijloace auxiliare destinate educaţiei 
pentru drepturile omului, democraţiei şi 
pentru formarea unei culturi a păcii, ţinând 
seama de obiectivele educaţiei proclamate 
de Adunarea Generală a ONU în Rezoluţia 
59/ 113 din 2004. 

d) Tot în cursul anului 2006 a fost 
lansată prima ediţie a Concursului 
national de creatie literară si creatie 
pliJStică .,Imagini din copiliiria mea" 
destinat elevilor din învăţământul primar, 
organizat în parteneriat cu Şcoala 
"Constantin Brâncoveanu" , Inspectoratul 
Şcolar şi Casa Corpului Didactic la Slatina, 
judeţul Olt. 

Concursul s-a bucurat de un larg interes, 
fiind prezentate circa 300 lucrări de creaţie 
plastică şi 250 lucrări de creaţie literară din 
28 de judeţe. 

Finalizarea acestei editii a concursului a 
avut loc în cadrul unui ciclu de manifestări 
dedicate Zilei Internaţionale a Drepturilor 
Omului desfăşurate la Slatina în intervalul 
7-10 decembrie. 

5. În domeniul pregătirii continue a 
Învăţătorilor şi profesorilor care 
realizează educaţia pentru drepturile 
omului, în anul 2006 s-au desfăşurat în 
parteneriat cu Case ale Corpului Didactic, 
un important număr de acţiuni în diferite 
zone ale tării. Printre acestea se numără 
cursuri de scurtă durată cuprinse în 
programe de formare continuă a 
personalului didactic (a se vedea Anexa A); 
asemenea cursuri s-au desfăşurat, printre 
altele, la Oradea, Bucureşti, Baia Mare, 
Târgu Mureş, Sighişoara, Târgovişte, 
Brăneşti, Sibiu, Reghin, Iaşi etc. Alte acţiuni, 
organizate tot împreună cu Casele Corpului 
Didactic sau concretizat în dezbateri , 
simpozioane, colocvii (desfăşurate la Iaşi, 

Cheia, Târgu Mureş, Slatina) 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 
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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: "Drepturile 
copilului în legislaţia românească", "Valori şi 
principii civice-democratice promovate la 
nivelul învăţământului preuniversitar" etc. 

6. Activităţi destinate personalului din 
Ministerul Administratiei si Internelor: 

În cursul anului 2006, IRDO a continuat 
practica organizării în parteneriat cu 
Direcţia generală reglementări juridice şi 

contencios din Ministerul Administraţiei şi 

Internelor a unor cursuri privind 
problematica drepturilor omului vizând 
personalul din diferite structuri ale acestui 
minister. Din rândul acestora menţionăm 
pe cele care au avut ca temă "Drepturile 
omului şi activitatea forţelor de ordine 
publică" destinate diferitelor structuri din 
cadrul Ministerul Administraţiei şi 

Internelor. 
Prelegerile susţinute de reprezentanţii 

Institutului în anul 2006 au vizat teme cum 
ar fi: 

• Conceptul de drepturi ale omului şi 

documentele care le consacră; 
• Evoluţia concepţiilor şi a reglemen
tărilor 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. 

7. Activităţi consacrate relaţiei cetăţean
administratie: 

În acest domeniu, colaborarea fructuoasă 
statornicită în baza unui acord de 
parteneriat cu Institutul Naţional de 
Administraţie a continuat o tradiţie de 
participare la diferitele cursuri cu personal 
din cadrul autorităţilor publice locale, 
desfăşurate în diferite zone ale ţării. 

8. ActiYităţi consacrate administrării 
justiţiei: 

În acest domeniu activităţile s-au 
desfăşurat aproape săptămânal la instanţe 
judecătoreşti , parchete şi barouri, în baza 
acordurilor de parteneriat încheiate cu 
Consiliul Superior al Magistraturii, 
Institutul Naţional al Magistraturii, Înalta 
Curtea de Casaţie şi Justiţie , Parchetul de pe 
lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie. 
Pentru o mai bună cunoaştere a celor mai 
importante drepturi pe care le au cetăţenii 
şi pentru a veni în sprijinul justiţiabililor, 
Institutul în parteneriat cu Consiliul 
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Superior al Magistraturii şi-au propus, 
realizat şi publicat prin consens, două 
instrumente de lucru: 

• Carta drepturilor justiţiabililor, 
• Ghid de orientare pentru justiţiabili 

în materie 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 faţa legii; 
• dreptul la un proces echitabil şi la 
soluţionarea cauzelor într-un termen 
rezonabil; 

• publicitatea şedintelor de judecată; 
• 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, Ghid de orientare 
pentru justiţiabili în materie penală are 
menirea de a veni în sprijinul justiţiabililor 
oferindu-Ie informaţia primară necesară atât 
exercitării în cunoştinţă de cauză a 
drepturilor în justiţie cât şi a unor 
demersuri eficiente pentru protecţia 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale prin 
justiţie. 

9. Actillităţi de parteneriat cu Ministerul 
Al'acerilor Externe pentru I'ormarea de 
specialişti în MAE în cadrul Academiei 
Diplomatice. 

10. Alte I'orme specil'ice de pregătire şi 
educaţie în domeniul drepturilor omului: 

a) Elaborarea unor programe speciale 
consacrate unor evenimente mai importante 
recunoscute ca atare de O.N.U. UNESCO, UE 
şi Consiliul Europei şi cu rezonanţă pentru 
protecţia şi promovarea drepturilor omului, 
cum ar fi: 

- Concluzii şi recomandări la încheierea 
manifestărilor dedicate Anului European al 
Cetăţeniei prin Educaţie; 

- Educaţia în bioetică şi drepturile 
omului; 

Constituţia europeană cadrul 
instituţional comunitar; 

- Deceniul privind Educaţia pentru 
Dezvoltare Durabilă (2005-2014). 
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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 2006 
absolvind masteratul în drepturile omului, 
democraţie, pace şi toleranţă o nouă 

promoţie; această formă de pregătire 
asimilează rezultatele cercetării nationale si 
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 şi B ). 

III. ORGANIZAREA UNOR COLOCVII, SEMINARII ŞI SIMPOZIOANE 

Activitatea de o~ganizare a unor colocvii, 
seminarii, simpozIOane sau mese rotunde 
s-a îmbinat într-un mod fireşc cu celelalte 
activităti de cercetare, educare si formare 
ale Ins'titutului alcătuind un 'ansamblu 
armonios de abordare a problematicii 
drepturilor omului. 

Comunicările şi studiile prezentate cu 
ocazia acestor manifestări au fost rodul 
activităţii de cercetare a I.R.D.O., cele mai 
multe dintre ele fiind folosite în cadrul 
unor cursuri de formare de formatori sau al 
activitătilor de educatie în domeniul 
drepturiior omului. Fie că a fost vorba de 
manifestări organizate de Institut (a se 
vedea Anexa A), fie că a fost vorba de 
acţiuni organizate în parteneriat, schimbul 
de experienţă, opiniile şi concluziile 
desprinse au permis conturarea unor noi 
teme de cercetare, a unor modalităti noi de 
abordare a aspectelor de formare şi' educare 
în spiritul respectului drepturilor omului, 
atât a celor care, într-un mod direct sau 
indirect se ocupă de acest domeniu, cât şi a 
unor categorii cât mai largi de cetăţeni. 

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 B) 
ilustrează pe deplin prestigiul de care se 
bucură I.R.D.O. atât pe plan naţional, cât şi 
internaţional, prestigiu câştigat prin ţinuta 
ştiinţifică a comunicărilor, rigoarea şi 
consecvenţa implicării sale în apărarea şi 
promovarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului. 

Este de remarcat faptul că în mod 
constant Institutul s-a străduit si a reusit 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, 
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din cadrul Parlamentului, al Guvernului, al 
organismelor guvernamentale şi neguverna
mentale sau organizaţii internaţionale şi 
regionale. Prin antrenarea acestor factori -
care au participat cu materiale proprii, 
prezentări , comunicări, experienţe sau ra
poarte din partea instituţiilor sau organi
zaţiilor pe care le-au reprezentat - s -a 
urmărit o mai bună comunicare si o mai 
strânsă colaborare pentru aplicarea sau 
depistarea unor soluţii mai eficiente pentru 
ameliorarea situaţiei drepturilor omului în 
România. 

Eforturile I.R.D.O. de organizare a unor 
manifestări stiintifice consacrate afirmării 
drepturilor ' omului cât mai diverse şi 
interesante (a se vedea anexa A) au fost 
răsplătite prin participarea a unor 
prestigioase personalităţi din ţară şi de 
peste hotare care activează în domeniul 
drepturilor omului. Dintre acestea amintim: 

• Ziua Mondială a Apei a fost marcată 
prin organizarea unui simpozion în 
parteneriat cu Asociaţia Naţiunilor Unite 
din România, Asociaţia Română pentru 
Drepturile Omului la un Mediu Sănătos şi 

Asociaţia Română pentru Drepturile Omului 
la Vârsta a Treia. Participanţii.la simpozion 
au reliefat că efectele concrete avute în 
vedere în recunoaşterea dreptului efectiv la 
apă în cadrul Uniunii Europene abordează 
următoarele puncte de acţiune: susţinerea 
punerii în practică a politicilor naţionale şi 
comunitare pentru sănătate şi mediu; o mai 
bună protecţie juridică a sănătăţii publice; 
susţinerea coeziunii sociale; protecţia 
demnităţii umane; dezvoltarea participării 
cetăţenilor în vederea îmbunătăţirii 
serviciilor privitoare la apă. De asemenea, 
s-a susţinut că recunoaşterea dreptului la 
apă în ordinea juridică internă, ca drept 
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fundamental, constituie un progres în lupta 
împotriva excluderii şi va contribui la 
ameliorarea calităţii vieţii. 

• În suita de manifestări consacrată Zilei 
Mondiale a Sănătăţii, Institutul a organizat 
un seminar în colaborare cu Asociaţia 
Naţiunilor Unite din România, reprezentând 
un bun prilej pentru participanţi de a 
sensibiliza opinia publică în legătură cu 
problemele grave cu care se confruntă 
agenţii de sănătate de a asigura populaţiei o 
îmbunătăţire a stării de sănătate şi creşterea 
speranţei de viaţă. Dezbaterile au pus în 
evidenţă necesitatea conjugării eforturilor 
guvernamentale cu cele ale societăţii civile 
pentru elaborarea, dezvoltarea şi 
implementarea noilor reglementări în 
domeniu sănătăţii care să aibă în vedere, în 
primul rând, interesele cetăţenilor şi 
îmbunătăţirea stării de sănătate a 
populaţiei, dar şi elaborarea şi punerea în 
aplicare a unor programe de cercetare. 

• Simpozionul "Metropole verzi: Plan 
pentru planetă", consacrat Zilei mondiale a 
mediului organizat în colaborare cu 
Asociaţia Naţiunilor Unite din România şi 
Asociaţia Română pentru Drepturile Omului 
la un Mediu Sănătos a scos în evidenţă 
necesitatea unor măsuri normative şi 
administrative mai drastice din partea 
comunităţilor locale, a întreprinderilor, a 
O.N.G.-urilor şi a tuturor cetăţenilor pentru 
administrarea eficientă a mediului urban. 

• La 15 mai, în fiecare an, în întreaga 
lume este aniversată Ziua Internatională 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 Naţională a 
Familiei Române, care se sărbătoreşte la 
aceeasi dată. 

În ' deschiderea seriei de activităţi 
consacrate Zilei internationale a familiei si 
totodată Ziua familiei române a fost 
organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu 
A.N.U.R.O.M. şi Catedra UNESCO pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi 
tolerantă o dezbatere cu tema "Familia -
tradiţie şi viitor". Cu acest prilej 
participanţii - cercetători, cadre didactice 
universitare, cursanţi, doctoranzi ai 
S.N.S.P.A., reprezentaţi ai unor O.N.G.-uri cu 
preocupări în domeniu - s-au referit la 
traditiile si evolutia familiei române în 
context internaţional, cadrul juridic şi 
instituţional intern în raport cu normele şi 
standardele europene, precum şi la aspecte 
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specifice drepturilor mamei şi copilului, 
inclusiv ale copilului cu dizabilităţi. De 
asemenea, din discuţii, a reieşit necesitatea 
unei modernizări şi revizuiri ample a 
Codului familiei în concordanţă cu 
standardele şi practicile europene, precum 
şi a unui efort concertat legislativ, 
guvernamental şi al societăţii civile pentru 
eliminarea unor prevederi şi practici 
anacronice. 

• Ziua Mondială a Mediului a coincis în 
acest an cu aniversarea a zece ani a 
Convenţiei O.N.U. cu privire la lupta 
împotriva deşertificării. Astfel, Institutul 
Român pentru Drepturile Omului a marcat 
cele două evenimente prin organizarea unui 
simpozion, în colaborare cu Asociaţia 
Română pentru Drepturile Omului la un 
Mediu Sănătos. A fost evidenţiată 
semnificaţia zilei de 5 iunie, speranţa pe 
care în această zi şi-o pune comunitatea 
internaţională în înţelepciunea fiecărui om 
de a acţiona pentru a stopa erodarea 
propriului habitat natural, pentru 
vindecarea rănilor create deja, pentru 
păstrarea lui la parametri care să permită 
celor ce vor veni, peste generaţii şi 

generaţii, să se poată bucura de un mediu 
sănătos, adecvat unei dezvoltări durabile. 

• Cu prilejul celei de-a 61-a aniversare a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Asociatia Natiunilor Unite din 
România, a organiz'at, în' Bucureşti, şi în 
ţară, o suită de manifestări (seminarii, mese 
rotunde, dezbateri, lansări şi expoziţii de 
carte) sub genericul "Săptămâna O.N.U. ". 

Printre manifestările consacrate acestui 
eveniment se înscriu: 

1. Seminarul international "Evaluarea 
competenţelor în educaţia permanentă 
a adulţilor ", organizat la Iaşi în 
parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, Universitatea "Al.1. Cuza" si 
Casele Corpului Didactic la care au 
participat şi reprezentanţi ai unor 
O.N.G.-uri din S.U.A., Franţa, 
Germania, Italia şi Spania. 

2. Masa rotundă cu tema "Drepturile 
omului în sistemul ONU" în cadrul căreia a 
fost subliniată importanţa activităţii 
înaltului for mondial în protecţia şi 
promovarea drepturilor omului, a 
democraţiei şi bunei guvernări care alături 
de pace, securitate, dezarmare, dezvoltare, 
eradicarea sărăciei şi protecţia mediului, se 
numără printre obiectivele cheie ale 
organizaţiei. 

• Ziua de 10 decembrie este percepută de 
conştiinţa colectivă a umanităţii ca Ziua 
Internaţională a Drepturilor Omului, 
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celebrând adoptarea Declaraţiei Universale a 
Drepturilor Omului de către Adunarea 
Generală a Natiunilor Unite. 

Pentru a m~rca împlinirea a 58 de ani de 
la proclamarea acestui document funda
mental al sistemului drepturilor omului, 
I.R.D.O. în colaborare cu Comisiile de 
Drepturile Omului ale celor două Camere 
ale Parlamentului, a organizat în ziua de 7 
decembrie o reuniune stiintifică cu tema 
"Promovarea şi protecţia drepturilor 
omului din perspectivă universală si 
europeană". ' 

Atât în luările de cuvânt ale 
participanţilor - reprezentanţi ai Curţii 
Constituţional~, Consiliului Superior al 
Magistraturii, Inaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, Consiliului Legislativ, ai unor 
instituţii guvernamentale şi neguverna
mentale în domeniul drepturilor omului, 
universitari etc., cât si în comunicările 
ştiinţifice prezentate s-~ subliniat faptul că 
drepturile omului nu pot fi decât o 
rezultantă a eforturilor şi aspiraţiilor 
comune ale oamenilor, ale culturilor si 
civilizatiilor diverse construite de acestta , . 

care asigură baza etică şi legală pentru 
construirea unei societăţi civile şi globale 
care să fie capabilă să facă faţă unor 
provocări precum discriminarea şi 
inechitatea de orice fel, sărăcia, pandemiile 
şi flagelului din ultimul timp 
terorismului. 

Reuniunea a încheiat "Decada drepturilor 
omului" organizată de Institut, în cursul 
căreia a avut loc o gamă diversă de 
activităţi: lansări de carte, mese rotunde şi 
dezbateri masteranzi ai Catedrei 
U.N.E.S.C.O. pentru drepturile omului, pace 
şi democraţie, întâlniri cu studenţi, elevi şi 
cadre didactice, reprezentanţi ai unor 
O.N.G.-uri din domeniul drepturilor omului. 

Cu acest prilej a fost lansată o nouă 
ediţie revizuită a lucrărilor: 

• ,,Jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului"; 

• "Principalele instrumente internaţionale 
privind drepturile omului la care România 
este parte, voI. 1 - Instrumente universale"; 

• "Principalele instrumente internaţionale 
privind drepturile omului la care România 
este parte, voI. II - Instrumente regionale". 

IV. PUBLICAREA REGLEMENTARILOR, DOCUMENTELOR, 
PRACTICILOR INTERNE SI INTERNATIONALE 

ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI 

Şi în anul 2006, informarea organismelor 
publice, a ONG-urilor şi a cetăţenilor cu 
prIvIre la reglementările interne şi 

internaţionale, instituţii şi mecanisme, 
practici şi uzanţe, precum şi a rezultatelor 
cercetărilor din domeniul drepturilor 
omului a constituit una dintre preocupările 
constante ale Institutului. 

în acest sens, I.R.D.O. a avut 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, a documentelor, practicilor şi 

uzanţelor 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 
internationale asumate de România si 
modul in care ele sunt îndeplinite. fn 
pofida unor constrângeri materiale şi de 
personal, apreciem că Institutul şi-a 

îndeplinit cu succes această obligaţie legală 
şi morală. 
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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 omuhÎi, 
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 
Institutului si se face o trecere în revistă a 
principalel~r activităţi organizate de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului 
sau la care I.R.D.O. a participat. 

b) lnfo I.R.D.O. - buletin lunar de 
informare care cuprinde informaţii de 
actualitate despre evenimente desfăşurate în 
plan intern şi internaţional , cu privire la 
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problematica drepturilor omului. De o 
apreciere constantă se bucură rubrica "Din 
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului", în care sunt prezentate, pe scurt, 
diferite speţe selecţionate ale Curţii 
Europene. Precizăm că este unica publicaţie 
lunară care prezintă, periodic, jurisprudenţa 
Curţii. Alte rubrici permanente sunt 
consacrate şi unor documente internaţionale 
apărute recent. 

Volume, broşuri, alte lucrări 
Pe lângă aceste publicaţii periodice, sub 

egida I.R.D.O., au apărut noi culegeri de 
documente şi lucrări de cercetare, publicate 
în volume, precum şi ediţii revizuite şi 
actualizate ale unor lucrări de referinţă. 

• "Din Jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului - cazuri cu privire 
la România", ediţia a doua, revizuită şi 
adăugită, 640 pag. 

Publicarea în volum a unei culegeri de 
cazuri româneşti din bogata jurisprudenţă a 
Curţii Europene a Drepturilor Omului, 
interpretă supremă a Convenţiei pentru 
apărarea drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale şi a protocoalelor sale 
adiţionale, s-a dovedit a fi cu adevărat un 
instrument de lucru, studiu şi cercetare 
prin epuizarea într-un termen scurt a 
primei ediţii. 

Republicarea într-o nouă ediţie, revizuită 
şi mult adăugită, a unor astfel de cazuri, a 
căror consultare este înlesnită de indici pe 
articole, a reprezentat o necesitate resimţită 
de diverse categorii profesionale şi 
răspunde nevoii de informare exactă, 
riguroasă a specialiştilor din justiţie , 
legislativ, administraţie şi interne, a 
cercetătorilor si cadrelor didactice, a celor 
ce se formeaz'ă în domeniu, precum şi a 
justiţiabililor. 

• "Principalele instrumente inter
naţionale privind drepturile omului la 
care România este parte", 1'01. I -
Instrumente uni1'ersale, ediţia a VIII-a, 
542 pag., reeditată într-o formă 
revizuită şi adăugită, prin cuprinderea 
textului tratatelor ratificate după 
apariţia ediţiilor precedente (epuizate). 

Prin această lucrare, I.R.D.O. oferă celor 
interesaţi în domeniu principalele 
documente cu caracter universal, adoptate 
de O.N.U. la care au aderat majoritatea 
ţărilor membre, inclusiv România, devenind 
astfel norme obligatorii pentru statele părţi. 
Epuizarea rapidă a ediţiei precedente 
confirmă importanţa şi actualitatea acestei 
lucrări, arătând interes şi receptivitate din 
partea grupurilor ţintă. S-a dorit, ca şi 

această nouă ediţie, revizuită şi adăugită să 
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contribuie la o mai largă cunoaştere şi 

însuşire a standardelor şi normelor 
internaţionale în domeniul drepturilor 
omului, atât de către cei ce sunt primii 
chemaţi, prin activitatea profesională 
desfăşurată, să le pună în practică -
procurori, judecători, avocaţi, poliţişti, 

învăţători, profesori etc - cât şi de către 
titularii acestor drepturi. 

Lucrarea include, de asemenea, o serie de 
instrumente juridice de mare importanţă 
pentru drepturile omului pe care România 
le-a semnat şi se află în curs de ratificare. 

• "Principalele instrumente internaţio
nale privind drepturile omului la care 
România este parte", 1'01. II -
Instrumente regionale, ediţia a VII-a, 
912 pag., reeditată într-o formă 
revizuită şi adăugită, prin cuprinderea 
textului tratatelor ratificate după 
apariţia ediţiilor precedente (epuizate). 

Volumul cuprinde reglementările 
internaţionale cu privire la drepturile 
omului din seria documentelor europene la 
care România este parte. Este vorba de peste 
optzeci de documente ale căror texte traduse 
în limba română sunt grupate tematic, după 
modul de clasificare utilizat de Consiliul 
Europei, în capitole privind: statutul, 
privilegiile şi imunităţile; Convenţia cu 
protocoalele sale adiţionale; prevenirea 
torturii; sănătate publică; educaţie; cultură; 

sport; protecţia mediului etc. 
Epuizarea ediţiilor precedente într-un 

interval de timp destul de scurt confirmă 
faptul că specialiştii şi toţi cei interesaţi 
găsesc în această carte, ajunsă la cea de-a 
VII-a ediţie, un valoros corpus de documente 
internaţionale a căror cunoaştere şi aplicare 
se impune ca o îndatorire . 

Precizăm că, la solicitarea expresă a 
Consiliului Superior al Magistraturii, !.R.D.O. 
a pus la dispoziţia judecătorilor şi 

procurorilor din toată ţara - prin intermediul 
C.S.M. - câteva mii de exemplare din aceste 
volume, pentru ca aceştia să cunoască atât 
practica CEDO, cât şi principalele 
instrumente şi reglementări internaţionale 

privind drepturile omului. Menţionăm că din 
cauza tirajelor limitate nu am putut onora în 
întregime solicitările C.S.M. 

De asemenea, un număr important de 
volume au fost livrate universităţilor de stat 
sau particulare, Academiei de Poliţie şi 

Scolilor de Subofiteri ale M.A.!., bibliotecilor 
Judeţene, ONG-tirilor cu preocupări în 
domeniul drepturilor omului, parlamentarilor, 
şcolilor etc., dar şi cetăţenilor care au 
solicitat aceste volume. 
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• "Libertatea de exprimare şi protecţia 
minorilor în audiovizual", autori: 
Mihaela Botnaru, Rodica Anghel 

Libertatea de exprimare şi corolarul său 
dreptul la informaţie sunt esenţiale în 
exercitarea profesiei de jurnalist şi 
îndeplinirea misiunii sociale a mass-media 
într-un stat de drept. 

Drept fundamental şi, totodată, piatra 
unghiulară a tuturor libertăţilor pe care 
Naţiunile Unite le protejează ( v. Rezoluţia 
nr. 59 (1) 14 decembrie 1946 a Adunării 
Generale a O .N.U.), libertatea informaţiei 
reprezintă un concept complex, cu un 
înţeles mai larg decât cel tradiţional al 
libertăţii presei pe care îl cuprinde, alături 
de libertatea de gândire şi a cuvântului. 

Mai mult decât agregatul acestor 
principii anterioare, conceptul care s-a 
adoptat după cel de-al doilea război mondial 
"acoperă" , de asemenea, noile mijloace de 
informare audio vizuale si interesele 
consumatorilor de ştiri, dreptul fiecărei 
persoane de a fi informată şi de a exprima 
opinii libere de constrângeri. 

Dacă din punct de vedere legal, libertatea 
de exprimare şi dreptul la informaţie, 
indisolubil legate, sunt drepturi 
fundamentale ale oricărei persoane şi nu un 
privilegiu rezervat în exclusivitate 
jurnaliştilor, nu este mai puţin adevărat că 
aceste drepturi fundamentale legitimează şi 
protejează prin excelenţă activitatea lor 
profesională de culegere şi difuzare a 
opiniilor şi informaţiilor în beneficiul 
publicului. 

Aprofundarea prin studii şi cercetări a 
problematicii complexe a echilibrului între 
diferite drepturi şi libertăţi ca şi între 
libertăţi şi responsabilităţi , între drepturi şi 
îndatori constituie o necesitate pentru 
identificarea şi soluţionarea adecvată şi 
corectă a eventualelor conflicte dintre 
acestea. 

O astfel de contributie aduce lucrarea de 
faţă, datorată unor autoare care îmbină în 
activitatea lor profesională din cadrul C.N.A. 
experienţa în domeniu cu preocupările 
ştiinţifice de natură să confere practicilor, 
politicilor şi strategiilor un fundament solid 
şi o perspectivă adecvată. 

Rapoarte 

• Raport privind evoluţia legislativă a 
protecţiei şi promovării drepturilor 
omului în România în 2005; 

• Raport de activitate al Institutului 
Român pentru Drepturile Omului pe 
anul 2005 . 

Subliniem faptul că Institutul Român 
pentru Drepturile Omului şi revista sa 
trimestrială "Drepturile Omului" sunt 
recunoscute de către Consiliul National al 
Cercetării Stiintifice din Învăttimântul 
Superior, fiind incluse în listele din anii 
2001 - 2005 si cea din 2006 ale editurilor 
şi revistelor ştiinţifice acreditate 

V. CENTRUL DE DOCUMENTARE 

Conform Legii, Institutul are ca una 
dintre atribuţiile sale şi crearea, menţinerea 
şi funcţionarea 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, si 
în 2006, să-şi îmbogăţească fondul de carte 
prin achiziţionarea 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 etc; a continuat schimbul de 
publicaţii cu fundaţii, universităţi, institute 
similare şi ONG-uri din domeniu din ţară şi 
din străinătate; o nouă colaborare s-a stabilit 
în acest an cu Biblioteca "Alexandrina" din 
Alexandria - Egipt. 
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Au fost transmise publicaţiile apărute sub 
egida I.R.D.O. tuturor solicitanţilor din 
ţară: Academia Română, Senatul României, 
~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 aprecierii de care se bucură 
biblioteca, aceasta a fost solicitată de 
cercetători ştiinţifici, cadre didactice , 
studenţi, avocaţi şi magistraţi, reprezentanţi 
ai unor ONG-uri din diverse domenii din 
ţară şi străinătate, interesaţi de evoluţia 
drepturilor omului pe plan internaţional şi 
naţional. 
Menţionăm că datorită schimbării 

sediului I.R.D.O., Centrul de documentare si 
biblioteca funcţionează într-un spaţi~ 
inadecvat, în lipsa unei săli de lectură, 
solicitanţii - cadre didactice , studenţi, 
doctoranzi, masteranzi şi diverse alte 
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categorii de persoane - fiind nevoiţi să 
consulte materialele documentare în 
condiţii improprii. Numeroasele noastre 
solicitări în vederea obţinerii unor spaţii 
corespunzătoare pentru desfăşurarea 
activităţii în condiţii optime - având în 
vedere şi faptul că serviciile Institutului, 
pot!iv~t. legii, sunt gratuite - nu au avut 
Inca nIcI un ecou. 

De un real succes se bucură si site-ul 
nostru care conţine, printre a"Itele, şi 
"Biblioteca virtuală" ce pune la dispoziţia 
tuturor celor interesaţi publicaţii apărute 
sub egida Institutului, cazuri româneşti care 
sunt soluţionate de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, activităţile desfăşurate 
de Institut etc. 

În cadrul IRDO sunt traduse în termen 
record soluţiile pronunţate de CEDO în 
cazuri privind România, ceea ce permite ca 
acestea să fie accesibile înaintea publicării 
lor în "Monitorul Oficial" 

De asemenea, I.R.D.O. a oferit 
consultanţă în domeniul drepturilor omului 
răspunzând la un număr semnificativ de 
memorii, sesizări, doleanţe privind diversele 
încălcări ale unor drepturi de către organele 
administraţiei de stat şi de justiţie. Periodic 
sau la cerere s-au furnizat informatii si 
materiale documentare în legătură cu: 
activitatea I.R.D.O., cu eforturile guverna
mentale şi neguvernamentale din România 
pentru a promova şi proteja drepturile 
omului. 

* 
* * 

Profesionalismul, seriozitatea şi 
ataşamentul faţă de problematica 
drepturilor omului sub toate aspectele, 
colaborarea de excepţie cu instituţiile 
nationale si internationale din domeniul 
drepturilo'r omului' au făcut ca munca 
membrilor săi si activitatea în totalitate a 
Institutului Român pentru Drepturile 
Omului să se bucure de un prestigiu 
deosebit în rândul beneficiarilor si al 
instituţiilor de profil din ţară şi de peste 
hotare. 

Drept urmare numeroase organisme 
interne si internationale au solicitat ca 
Institutul' Român pentru Drepturile Omului 
sau reprezentanţi ai săi să facă parte din 
structurile de lucru sau din structurile de 
conducere ale acestora. Iată câteva exemple 
în care Institutul este: 

- Membru în Comisia Naţională pentru 
Bioetică a UNESCO; 

- Membru în Comisia Naţională 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; 

- I.R.D.O. sprijină campania LinK 
Diversity de promovare a valorilor 
societăţii multiculturale şi ale cetăţeniei 
democratice, proiect regional European 
iniţiat de Consiliul Europei cu sprijinul 
Pactului de Stabilitate pentru regiunea 
de S-E, deţinând preşedinţia în 
Comitetul naţional de organizare; 

- 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, I.R:D.O. şi-a continuat 
activitatea în cadrul diverselor structuri 
internaţionale. 
După cum este cunoscut, ca o 

recunoaştere 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 Comitetului Director al 
Institutului Internaţional de Drept de 
Expresie şi Inspiraţie Franceză (IDEF); 

- Membru al Organizaţiei Mondiale a 
Familiei; 

- În cadrul Adunării Internaţionale a 
Institutelor şi Reţelelor Francofone de 
Drepturile Omului, I.R.D.O. a fost ales 
între cei 9 membri ai Comitetului de 
conducere a activităţilor acestui 
prestigios forum; 

- I.R.D.O. este reprezentat într-un Grup 
de lucru al experţilor ONU pentru 
combaterea discriminării; 

- I.R.D.O. este membru al Asociaţiei 
Comisiilor Naţionale Francofone pentru 
Drepturile Omului; 

- Cercetătorii din I.R.D.O. 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 
I.R.D.O. o recunoaştere internaţională o 
constituie şi acordarea de-a lungul 
timpului a unor distincţii internaţionale. 
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ANEXA A 

ACTIVITAŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE 

4 ianuarie 2006 

5 ianuarie 2006 

8 ianuarie 2006 

11 ianuarie 2006 

12 ianuarie 2005 

14 ianuarie 2006 

16 ianuarie 2006 

19 ianuarie 2006 

20 ianuarie 2006 

26 ianuarie 2006 

27 ianuarie 2006 

6 februarie 2006 

9 februarie 2006 
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Masă rotundă cu tema "Convenţia privind eliminarea oricarei 
forme de discriminare rasială şi aplicaţiile ei" , organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului cu participarea unor 
ONG-uri cu preocupări în domeniu. 
Dezbatere consacrată educaţiei în domeniul drepturilor omului, 
cu participarea unor reprezentanţi ai IPV şi CEU, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului. 
Dezbatere cu tema "Promovarea şi protecţia drepturilor omului: 
informare şi educaţie", organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului cu participarea unor ONG-uri cu preocupări în 
domeniu. 
Masă rotundă organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului cu ocazia împlinirii a 55 de ani de aplicare a Convenţiei 
pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid. 
Masă rotundă consacrată împlinirii a 30 de ani de la intrarea în 
vigoare a Pactului internaţional cu privire la drepturile 
economice, sociale şi culturale, organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului. 
Dezbatere cu tema "Din tradiţiile cooperării culturale 
internaţionale", organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile 
omului, democraţie, pace şi toleranţă. 
Masă rotundă cu tema "Repere pentru o filozofie a drepturilor 
omului", organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului. 
Deschiderea ciclului de dezbateri cu tema "Drepturile omului în 
Uniunea Europeană", organizate de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului pentru cercetători ştiinţifici, cadre didactice 
universitare şi studenţi. 
Dezbatere cu tema "Drepturile omului şi acquis-ul comunitar" 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului pentru 
cadre din administraţie. 
Dezbatere privind "Proiectul Constituţiei Europene şi drepturile 
omului" în cadrul ciclului de dezbateri pentru cercetători 
ştiinţifici, cadre didactice universitare şi studenţi privind 
drepturile omului în Uniunea Europeană, organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului. 
Dezbatere cu tema "Rolul managementului şi reglementărilor 

privind drepturile omului în prevenirea bioterorismului", 
organizată de Centrul de studii de prevenire a bioterorismului şi 
Institutul Român pentru Drepturile Omului. 
Masă rotundă cu tema "Curtea Internaţională de Justiţie şi 

drepturile omului" organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a primei 
alegeri a judecătorilor Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga. 
Dezbatere cu tema "Protecţia minorităţilor şi libertăţii presei", la 
60 de ani de la constituirea Comisiei drepturilor omului din 

cadrulONU. 
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10 februarie 2006 

16 februarie 2006 

28 februarie 2006 

6 martie 2006 

8 martie 2006 

9 martie 2006 

14 martie 2006 

16 martie 2006 

18 martie 2006 

21 martie 2006 

22 martie 2006 

23 martie 2006 

DREPTURILE OMULUI 

Masă rotundă cu tema "Statutul femeii în sistemul ONU", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Asociaţia Română pentru Drepturile Femeii. 
încheierea ciclului de dezbateri privind drepturile omului în 
Uniunea Europeană, organizate de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului pentru cercetători ştiinţifici, cadre didactice 
universitare şi studenţi. 
Masă rotundă cu tema "Obiectivele pe termen mediu privind 
educaţia pentru drepturile omului", prilejuită de lansarea de 
către Organizaţia Naţiunilor Unite a celui de-al doilea Deceniu 
Mondial al Educaţiei pentru Drepturile Omului, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului. 
Masă rotundă cu tema "Educaţia pentru toţi în sistemul 
UNESCO", organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în cadrul Catedrei UNESCO pentru drepturile omului, 
democraţie, pace şi toleranţă. 
Dezbatere cu tema "Rolul femeilor în luarea deciziilor", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi 

Asociaţia Română pentru Drepturile Femeii. 
Deschiderea ciclului de dezbateri cu tema "Drepturile omului în 
Organizaţia Naţiunilor Unite" , organizate de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului pentru cercetători ştiinţifici, cadre 
didactice universitare şi studenţi. 
Reuniune de lucru pentru elaborarea programului de punere în 
aplicare a prevederilor rezoluţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu 
privire la cel de-al doilea Deceniu Mondial al Educaţiei, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului, în 
colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
Dezbatere cu tema "Instituţii şi mecanisme ONU din sistemul 
drepturilor omului" organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului pentru cercetători ştiinţifici, cadre didactice 
universitare şi studenţi în cadrul ciclului de dezbateri privind 
drepturile omului în Organizaţia Naţiunilor Unite. 
Deschiderea Săptămânii europene de acţiune împotriva 
rasismului prin dezbaterea cu tema "Practici şi mijloace ale 
educaţiei şcolare împotriva discriminării rasiale", organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului. 
Seminar consacrat Zilei internaţionale pentru combaterea 
tuturor formelor de discriminare rasială, organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România. 
Simpozion consacrat Zilei Mondiale a Apei, organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România, Asociaţia Română pentru 
Drepturile Omului la un Mediu Sănătos şi Asociaţia Română 

pentru Drepturile Omului la Vârsta a Treia. 
Masă rotundă cu tema "Egalitate şi nediscriminare", organizată 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi 

toleranţă în cadrul Săptămânii europene de acţiune împotriva 
rasismului. 

49 



23 martie 2006 

26 martie 2006 

30 martie 2006 

31 martie 2006 

5 aprilie 2006 

16-20 aprilie 2006 

17 aprilie 2006 

Dezbatere cu tema "Mecanisme speciale stabilite în aplicarea 
instrumentelor Naţiunilor Unite cu privire la drepturile omului", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
cadrul ciclului de dezbateri privind drepturile omului în 
Organizaţia Naţiunilor Unite. 
Încheierea Săptămânii europene de acţiune împotriva rasismului 
prin masa rotundă cu tema "Stadioanele - spaţii libere de 
rasism", organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului. 
Dezbatere cu tema "Procedurile speciale şi rolul lor în protecţia 
drepturilor omului în sistemul Naţiunilor Unite", organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în cadrul ciclului de 
dezbateri privind drepturile omului în Organizaţia Naţiunilor 
Unite. 
Dezbatere cu tema "Securitatea umană şi prevenirea conflictelor", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului. 
Seminar consacrat Zilei mondiale a sănătăţii, organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România sub deviza 
"Împreună pentru sănătate". 

Cea de a XII-a ediţie a Olimpiadei de Educaţie civică şi Cultură 

civică, organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Direcţia 

Generală pentru Învăţământ Preuniversitar în parteneriat cu 

Institutul Român pentru Drepturile Omului, la Oradea. 

Dezbatere cu tema "Protecţia naţională şi internaţională a 

dreptului de proprietate intelectuală", organizată de Institutul 

Român pentru Drepturile Omului. 

27 aprilie - 2 mai 2006 Curs cu tema "Curs de finanţe pentru nefinanţişti", organizat de 

Institutul de Drept de Expresie şi Inspiraţie Franceză (IDEF) în 

28 aprilie 2006 

2 mai 2006 

3 mai 2006 

5 mai 2006 
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parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului cu 

participarea doamnei Helene-Gadriot Renard, membru IDEF. 

Dezbatere cu tema "Drepturile omului şi democraţie = democraţie 

şi drepturile omului", organizată de Institutul Român pentru 

Drepturile Omului cu participarea unei delegaţii a Institutului de 

Drept de Expresie şi Inspiraţie Franceză - IDEF. 

Dezbatere cu tema "Respectarea drepturilor omului în activitatea 

Curţilor de Conturi din ţările membre ale Uniunii Europene şi 

ţările candidate", organizat de Institutul Român pentru 

Drepturile Omului în parteneriat cu Institutul de Drept de 

Expresie şi Inspiraţie Franceză. 

Masă rotundă cu tema "Libertatea de exprimare - drept 

fundamental, piatra unghiulară a tuturor drepturilor şi 

libertăţilor", organizată de Institutul Român pentru Drepturile 

Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 

România, cu ocazia Zilei mondiale a libertăţii presei. 
Dezbatere cu tema "Crucea Roşie şi intervenţia sa în cazul 
dezastrelor naturale sau provocate", organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia 
Română pentru Drepturile Omului la un Mediu Sănătos, cu 
prilejul Zilei Mondiale a Crucii Roşii. 
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8-9 mai 2006 

8-12 mai 2006 

13 mai 2006 

15 mai 2006 

15-16 mai 2006 

18-20 mai 2006 

22 mai 2006 

24-25 mai 2006 

26-31 mai 2006 

31 mai 2006 
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Simpozion internaţional cu tema "Drepturile omului-dimensiune 
spirituală şi acţiune civică", organizat de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Mitropolia Moldovei şi 

Bucovinei, Episcopia Romano-Catolică şi Universitatea "Al. 1. Cuza" 
din Iaşi. 
Curs de formare cu tema "Biblioteca virtuală şi rolul ei în 
documentare la nivel european", organizat de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului cu participarea doamnei Eugenia 
Lechner - Paneurope Suisse. 
Dezbatere cu tema "Libertatea religioasă şi combaterea 
discriminării după criteriul religii" şi prezentarea volumului 
"Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului" - autor 
Vincent Berger - publicat de către Institutul Român pentru 
Drepturile Omului, organizate de Catedra UNESCO pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă şi Institutul 
Român pentru Drepturile Omului la Negreşti-Oaş. 
Dezbatere cu tema "Familia-tradiţie şi viitor", organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Catedra UNESCO 
pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, 

consacrată Zilei Internaţionale a Familiei. 
Dezbatere cu cadre didactice consacrată educaţiei pentru cetăţenie 
democratică în învăţământul preuniversitar, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Casa 
Corpului Didactic Bistriţa. 
Ediţia a XV-a a seminarului cu tema "Didactica Internaţional - un 
facilitator al re-racordării şcolii româneşti la valorile şcolii 

europene", organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării -
Inspectoratul şcolar judeţean şi Casa Corpului Didactic Caraş
Severin, în parteneriat cu D.P.P.D. din cadrul Universităţii 
"Eftimie Murgu" din Reşiţa şi cu sprijinul Consiliului Judeţean 
Caraş-Severin. 

Masă rotundă cu tema "Dreptul la dezvoltare şi cultură", 

organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului cu 
prilejul Zilei mondiale pentru diversitate culturală, pentru dialog 
şi dezvoltare. 
Curs cu tema "Drepturile omului pentru generaţiile viitoare", 
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului, cu 
participarea domnului Nicolas Mateesco Matte - preşedinte 

onorific al Institutului de Drept Aerian şi Spaţial al Universităţii 
McGill din Montreal. 
Curs de formare de formatori în domeniul drepturilor omului 
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Ius Primi Viri, cu participarea doamnei dr. Letizia 
Fiorillo delIo Russo, secretar general "Ius Primi Viri" şi al C.E.U. 
Masă rotundă cu participare internaţională, cu tema "NU 
tutunului, DA sănătăţii!", organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile 
Unite din România, Asociaţia pentru drepturile omului la un 
mediu sănătos şi asociaţia Family Forum, cu ocazia Zilei 
mondiale împotriva fumatului. 
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2 iunie 2006 

5 iunie 2006 

5 iunie 2006 

12-16 iunie 2006 

19 iunie 2006 

20 iunie 2006 

26 iunie 2006 

27 iunie 2006 

6-10 iulie 2006 

11 iulie 2006 

16 iulie 2006 

17 iulie 2006 

19 iulie 2006 

20 iulie 2006 
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Dezbatere cu tema "Combaterea agresiunii faţă de copii", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului cu 
ocazia Zilei Internaţionale a copiilor inocenţi, victime ale 
agresiunii. 
Simpozion cu tema "Nu deşertificării pământurilor aride" 
consacrat Zilei mondiale a mediului, organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia Română la un 
Mediu Sănătos. 
Curs de formare formatori în domeniul drepturilor omului 
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului la 
CăIăraşi. 

Curs de formare în domeniul drepturilor omului cu tema 
" Protecţia drepturilor omului - căi de atac prin Avocatul 
Poporului şi contencios administrativ" , organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului cu participarea domnului dr. 
]ean-Mathias Goerens, vicepreşedinte al Institutului internaţional 
de drept de inspiraţie şi expresie franceză, vicepreşedinte al 
Curţii administrative din Luxembourg. 
Dezbatere cu tema "Reglementarea juridică a problemelor 
mediului înconjurător", organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia Română la un 
Mediu Sănătos cu ocazia Zilei mondiale de combatere a 
deşertificării şi secetei. 
Dezbatere cu tema "Drepturile refugiaţilor - legislaţia internă", 

organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Liga Independentă pentru Demnitate şi Libertate 
Umană cu ocazia Zilei internaţionale a refugiaţilor. 
Masă rotundă cu tema "Ziua internaţională de combatere a 
consumului şi a traficului ilicit de droguri", organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului cu prilejul Zilei 
internaţionale împotriva abuzului de droguri. 
Masă rotundă cu tema "Ziua internaţională a Naţiunilor Unite 
pentru sprijinirea victimelor torturii", organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului. 
A XII-a ediţie a Universităţii internaţionale a drepturilor omului, 
organizată de către Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, 
democraţie, pace şi toleranţă şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite 
din România - ANUROM la Baia Mare şi Şuior. 
Masă rotundă cu tema "Evoluţiile demografice în România şi 
implicaţiile sociale", organizată cu prilejul Zilei Mondiale a 
Populaţiei de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Asociaţia Clubul de la Cheia "Victor Dan ZIătescu" . 

Dezbatere cu tema "Drepturilor economice, sociale şi culturale ale 
omului", organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului la Vaslui. 
Simpozionul cu tema "Drepturile omului şi reforma justiţiei", 
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului cu 
ocazia Zilei Internaţionale a Justiţiei. 
Dezbatere cu tema "Cauzele migraţiei forţei de muncă în judeţul 
Maramureş" , organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile 
omului, democraţie, pace şi toleranţă. 
Masă rotundă cu tema "Mass-media şi valorile umane universale", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului. 
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24-27 iulie 2006 Etapa naţională a concursului "Democraţie şi toleranţă", organizat 
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Direcţia generală pentru 
învăţământul preuniversitar în parteneriat cu Inspectoratul şcolar 
judeţean Mureş şi Institutul Român pentru Drepturile Omului. 

27 iulie 2006 Activitate de informare privind noutăţi editoriale în domeniul 
drepturilor omului, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului la CăIăraşi. 

30 iulie - 1 august 2006 Intâlnire cu cadre didactice din învăţământul universitar şi 

pedagogic din judeţul Mureş cu tema "Rolul instituţiilor naţionale 
de drepturile omului şi al moderatorului european în 
promovarea şi protecţia drepturilor omului" , organizată de 

1-8 august 2006 

9 august 2006 

11 august 2006 

23 august 2006 

29 august 2006 

4 septembrie 2006 

8 septembrie 2006 

13 septembrie 2006 

15 septembrie 2006 
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Institutul Român pentru Drepturile Omului la Târgu Mureş. 
Seminar cu tema "Dreptul omului la un mediu sănătos", 
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului, 
Asociaţia Română pentru un Mediu Sănătos, Societatea Română 
de Drept Comparat în colaborare cu Catedra UNESCO pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, cu reprezentanţii 
IDEF România şi Pan Europa Suisse. 
Masă rotundă cu tema "Evoluţia populaţiei româneşti şi 

asigurarea egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei", organizată 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia Clubul de la Cheia "Victor Dan ZIătescu". 
Dezbatere cu tema "Educaţia tinerei generaţii pentru promovarea 
drepturilor omului, a toleranţei, democraţiei, pentru combaterea 
discriminării de orice fel", organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Liga independentă română 
pentru drepturile copilului şi tânărului , cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Tineretului. 
Simpozion cu tema "Traficul cu fiinţe umane şi exploatarea 
sexuală", organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului. 
Masă rotundă cu tema "Drepturile omului şi protecţia mediului", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului cu ocazia 
Conferinţei mondiale a Naţiunilor Unite privind deşertificarea. 
Masă rotundă cu tema "Egalitate de şanse, egalitate de 
tratament", organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia română pentru drepturile 
femeii cu ocazia împlinirii a 19 ani de la intrarea în vigoare a 
Convenţiei pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare 
faţă de femei. 
Dezbatere cu tema "Analfabetismul - măsuri de combatere şi 

eradicare", organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia Clubul de la Cheia "Victor Dan 
ZIătescu" cu ocazia Zilei Mondiale a Alfabetizării. 
Masă rotundă cu tema "Protecţia juridică a drepturilor omului", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România -
ANUROM cu prilejul Zilei Mondiale a Dreptului. 
Masă rotundă cu tema "Viitorul Terrei, viitorul pământenilor", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Asociaţia Română pentru Drepturile Omului la un 
Mediu Sănătos şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România -
ANUROM cu ocazia Zilei Internaţionale de conservare a stratului 
de ozon. 
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21 septembrie 2006 

29 septembrie 2006 -
1 octombrie 2006 

5 octombrie 2006 

5-7 octombrie 2006 

5-7 octombrie 2006 

Conferinţa cu tema "Dreptul la pace în corelaţie cu alte drepturi 
ale omului", organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului cu ocazia Zilei Internaţionale a Păcii. 
Cursul cu tema "Drepturile omului la vârsta a III-a", organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia Română pentru Drepturile Omului la Vârsta a III-a, 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România - ANUROM, 
Catedra UNESCO pentru Drepturile Omului, Democraţie, Pace şi 

Toleranţă, Asociaţia Clubul de la Cheia "Victor Dan ZIătescu", cu 
prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice. 
Masă rotundă cu tema "Drepturile omului - disciplină în 
învăţământul preuniversitar", organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia Clubul de la 

Cheia "Victor Dan ZIătescu" cu prilejul Zilei Mondiale a 
învăţământului a organizat o. Au participat cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar, cercetători, reprezentanţi ai unor 
ONG-uri cu preocupări în domeniu. 
Simpozion cu tema "Protecţia drepturilor omului la nivel 
European", organizat de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia Română pentru Naţiunile 
Unite (ANUROM), Catedra UNESCO pentru drepturile omului, 
democraţie , pace şi toleranţă şi Asociaţia Clubul de la Cheia 

"Victor Dan ZIătescu". 
Activităţi de educaţie pentru drepturile omului, organizate la 
Reşiţa de Institutul Român pentru Drepturile Omului. 

7-10 octombrie 2006 Reuniune cu tema "Consiliul Europei şi drepturile omului", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 

10 octombrie 2006 

16 octombrie 2006 

17 octombrie 2006 

colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, 
democraţie, pace şi toleranţă la Baia Mare în cadrul ciclului de 
activităţi consacrate Consiliului Europei cu prilejul împlinirii a 
13 ani de la intrarea României în Consiliul Europei. 
Masă rotundă "Egalitatea de şanse", organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM) şi Clubul de la 
Cheia "Victor Dan ZIătescu", în cadrul ciclului de activităţi 

consacrate Consiliului Europei. 
Dezbatere cu tema "Reforma instituţională a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite", organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile 
Unite din România (ANUROM) la Vălenii de Munte cu prilejul 
împlinirii a 51 de ani de la intrarea României în Organizaţia 

Naţiunilor Unite. 
Dezbatere cu tema "Dreptul la o viaţă decentă", organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM), cu 
prilejul Zilei Internaţionale de Eradicare a Sărăciei. 

19-20 octombrie 2006 Simpozion cu tema "Bioetica şi drepturile omului" , organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM). 
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20-22 octombrie 2006 Prima ediţie a seminarului internaţional cu tema "Evaluarea 
competenţelor adulţilor în educaţia permanentă", organizat de 
Casa Corpului Didactic Iaşi în parteneriat cu Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării, Institutul Român pentru Drepturile Omului, 
Universitatea "Al.I.Cuza" din Iaşi, Inspectoratul Şcolar şi 

Consiliul Judeţean Iaşi. 
21 octombrie 2006 Dezbatere cu tema "Armonizare a cunoştinţelor legate de efectele 

secundare biomedicale ale dopajului", organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului. 

23 octombrie 2006 Masă rotundă cu tema "Drepturile omului în sistemul 
Organizaţiei Naţiunilor Unite", organizată de Asociaţia pentru 
Naţiunile Unite din România (ANUROM) în parteneriat cu 
Institutul Român pentru Drepturile Omului. 

6 noiembrie 2006 Masă rotundă cu tema "Reglementări interne şi internaţionale 

privind mediul înconjurător", organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia Română 
pentru Drepturile Omului la un Mediu Sănătos (AROMES) cu 
ocazia Zilei Internaţionale de prevenire a exploatării mediului în 
perioada de război şi conflict armat. 

10 noiembrie 2006 Masă rotundă cu tema "Drepturile omului, pacea şi securitatea 
internaţională", cu ocazia Zilei mondiale a ştiinţei pentru pace şi 
dezvoltare, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România (ANUROM) şi Clubul de la Cheia "Victor Dan ZIătescu". 

13-14 noiembrie 2006 Activităţi de educaţie în domeniul drepturilor omului şi 

dezbatere cu cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 
pe probleme de educaţie şcolară împotriva discriminării rasiale, 
organizate la Sibiu de către Institutul Român pentru Drepturile 

16 noiembrie 2006 
Omului. 
Simpozion cu tema "Toleranţă şi drepturile omului", organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi 

toleranţă cu ocazia Zilei Internaţionale a Toleranţei. 
19-20 noiembrie 2006 Cursuri de formare-informare pe tema drepturilor omului 

organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 

20 noiembrie 2006 

21 noiembrie 2006 

24 noiembrie 2006 
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colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, 
democraţie, pace şi toleranţă a organizat la Baia Mare cu 
participarea cadrelor din poliţie, justiţie, învăţământul universitar 
şi preuniversitar. 
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 cu prilejul Zilei mondiale a copilăriei. 
Dezbatere cu tema "Televiziunea între libertate şi 

responsabilitate", organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului cu ocazia Zilei mondiale a televiziunii. 
Masă rotundă cu tema "Eliminarea violenţei faţă de femei", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România 
(ANUROM) şi Asociaţia Română pentru Apărarea Drepturilor 
Femeii cu ocazia Zilei Internaţionale pentru eliminarea violenţei 
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împotriva femeilor. 
1 decembrie 2006 

4 decembrie 2006 

5 decembrie 2006 

7 decembrie 2006 

8 decembrie 2006 

8-9 decembrie 2006 

Masă rotundă cu tema "Rolul educaţiei în lupta împotriva SIDA", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului In 

colaborare Asociaţia Clubul de la Cheia "Victor Dan ZIătescu" cu 
ocazia Zilei mondiale anti SIDA. 
Dezbatere cu tema "Lupta împotriva sclaviei şi modalităţi de 
combatere a ei", organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului cu ocazia Zilei internaţionale pentru abolirea 
sclaviei. 
Dezbatere cu tema "Respectarea drepturilor persoanelor cu 
handicap în România", organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor 
cu Dizabilităţi. 
Reuniune ştiinţifică cu tema "Promovarea şi protecţia drepturilor 
omului din perspectivă universală şi europeană", organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Comisiile pentru drepturile omului ale Parlamentului în sala 
"Avram Iancu" a Senatului României, cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Drepturilor Omului. 
Masă rotundă cu ocazia împlinirii a 58 de ani de la adoptarea 
Convenţiei de prevenire şi pedepsire a crimei de genocid 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România. 
Festivităţi consacrate aniversării Zilei Internaţionale a Drepturilor 
Omului; premierea lucrărilor prezentate la prima ediţie a 
Concursului de creaţie literară şi creaţie plastică, destinat elevilor 
din învăţământul primar, iniţiat de Şcoala " Constantin 
Brâncoveanu" Slatina, organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean, 
Casa Corpului Didactic şi Institutul Român pentru Drepturile 
Omului. 

12-1:3 decembrie 2006 Elaborarea Proiectului de educaţie pentru drepturile omului 
pentru personalul didactic din judeţul Galaţi , realizat de către 
Casa Corpului Didactic Galaţi în parteneriat cu Institutul Român 
pentru Drepturile Omului. 

15 decembrie 2006 Dezbatere cu tema "Aplicabilitatea Pactelor internaţionale cu 
privire la drepturile omului", organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru 
Naţiunile Unite din România cu ocazia Zilei Pactelor. 

15 decembrie 2006 Elaborarea Proiectului de educaţie pentru drepturile omului 
pentru personalul didactic din judeţul Mureş, realizat de către 
Casa Corpului Didactic Mureş în parteneriat cu Institutul Român 
pentru Drepturile Omului. 

15-17 decembrie 2006 Suită de manifestări consacrate aniversării a 40 de ani de la 
intrarea în vigoare a Pactului internaţional privind drepturile 
civile şi politice şi a Pactului internaţional privind drepturile 
economice, sociale şi culturale, şi apropiatei aderări a României 
la Uniunea Europeană, organizate de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului împreună cu Catedra UNESCO pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă. 

17-18 decembrie 2006 Dezbateri prilejuite de Ziua minorităţilor naţionale din România, 
organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Casa Corpului Didactic din Târgu-Mureş. 

18 decembrie 2006 Masă rotundă cu tema "Drepturile migranţilor în Uniunea 
Europeană", organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului cu ocazia Zilei Internaţionale a Migraţiei. 

28 decembrie 2006 Simpozion consacrat Zilei internaţionale a biodiversităţii. 
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.ANEXA B 

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI 

9-10 februarie 2006 Seminarul internaţional cu tema "Strategia instituţională şi 

pregătirea cadrelor din justiţie în domeniul drepturilor omului în 
România", organizată de Institutul Naţional al Magistraturii. 

14 februarie 2006 Cel de-al treilea Atelier de Lucru cu tema "Modele şi practici 
europene privind egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi în 
formarea educaţională continuă", din cadrul Proiectului 
"Cooperarea femeilor parlamentare din sud-estul Europei", 
organizat de Camera Deputaţilor - Comisia pentru egalitatea de 
şanse pentru femei şi bărbaţi şi Stability Pact-Gender Task Force. 

15 februarie 2006 Participarea la întâlnirea cu reprezentanţii corpului diplomatic 
din statele membre ale Uniunii Europene consacrată "Reformei 
în justiţie şi drepturile Omului". 

16-17 februarie 2006 Seminarul internaţional cu tema "Managementul judiciar
finanţare pentru non-finanţişti " , organizat de Institutul Naţional 
al Magistraturii. 

22 februarie 2006 Lansarea cărţii "Convenţia europeană a drepturilor omului. 
Comentariu pe articole - voI. II. Procedura în faţa Curţii. 
Executarea hotărârilor", a domnului profesor univ. dr. Corneliu 
Bîrsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

27 februarie 2006 Conferinţa din cadrul programului cu tema "Pentru o justiţie 
europeană în România", organizată de Asociaţia Magistraţilor din 
România. 

2 martie 2006 Întâlnire cu delegaţia Consiliului General al Puterii Judiciare din 
Spania, cu tema "Procesul de reformă al justiţiei române în 
contextul mai larg al integrării în Uniunea Europeană", 
organizată de Institutul Naţional al Magistraturii. 

7 martie 2006 Conferinţa internaţională cu tema "Participarea minorităţilor 
naţionale la viaţa publică: rolul organismelor consultative", 
organizată de Guvernul României - Departamentul pentru Relaţii 
Interetnice, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe -
Preşedinţia română a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei 
şi Direcţia Generală a Drepturilor Omului din Consiliul Europei. 

8 martie 2006 Şedinţa de lucru a Comitetului Naţional Român de Bioetică cu 
tema "Programul de participare în domeniul Bioeticii şi 
drepturilor omului - organizarea Şcolii de jurnalism", organizat 
de Comisia Naţională a României pentru UNESCO. 

9 martie 2006 Întâlnire cu catedra UNESCO pentru drepturile omului, 
democraţie, pace şi toleranţă, organizată de Comisia Naţională a 
României pentru UNESCO. 

15 martie 2006 Dezbatere cu tema "Drepturile şi libertăţile individuale în 
România de azi", organizată de Fundaţia Horia Rusu. 

16-21 martie 2006 Simpozionul Federaţiei Mondiale a Asociaţiilor pentru Naţiunile 
Unite-WFUNA, organizat la Geneva - Palatul Naţiunilor. 

17 martie 2006 Masa rotundă cu tema "Voices-Experiences. Everyday Racism.", 
consacrată săptămânii împotriva discriminării, organizată de Biroul 
Naţiunilor Unite al Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului 
şi Departamentul Public de Informaţii al Naţiunilor Unite. 

21 martie 2006 Masa rotundă cu tema "Toţi diferiţi, toţi egali", organizată de 
Partida Romilor "ProEuropa" în parteneriat cu Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
Parlamentului României, Project on Ethnic Relations, Consiliul 
Naţional pentru Combaterea Discriminării, Departamentul pentru 
Relaţii Interetnice şi Autoritatea Naţională pentru Tineret cu 
prilejul Zilei internaţionale a luptei împotriva discriminării rasiale. 
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23 martie 2006 

29 martie 2006 

29 martie 2006 

31 martie 2006 

8 aprilie 2006 

26- 27 aprilie 2006 

28 aprilie 2006 

15 mai 2006 

18- 19 mai 2006 

18-20 mai 2006 

18- 21 mai 2006 

23 mai 2006 
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Conferinţa Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni, cu 
tema "Recrutarea judecătorilor - standarde europene", organizată 
de Institutul Naţional al Magistraturii. 
Reuniunea Comitetului Director al Institutului internaţional de 
drept de inspiraţie şi expresie franceză. 
Dezbatere cu tema " Lupta împotriva corupţiei şi protejarea 
drepturilor individului" , organizată de Fundaţia Horia Rusu la 
Centrul de Conferinţe al Camerei Deputaţilor. 
Întâlnire de lucru privind "Înfiinţarea grupului de lucru pentru 
reprezentarea intereselor femeii rome " pentru prevenirea 
discriminării femeii rome, a integrării perspectivei de gen în 
procesul de planificare, implementare, monitorizare şi evaluare a 
politicilor şi iniţiativelor destinate romilor, organizată de Partida 
Romilor "ProEuropa" în parteneriat cu Centrul Regional "Project 
on Ethnic Relations" şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din cadrul Camerei Deputaţilor. 

Masa rotundă dedicată "Sărbătoririi etniei romilor", organizată cu 
ocazia Zilei Internaţionale a Romilor" de Parlamentul României -
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale, Partida romilor "Pro Europa", Forumul european al 
romilor şi nomazilor, Ministerul Culturii şi Cultelor - Centrul 
Naţional de Cultură al Romilor, Primăria Municipiului Bucureşti, 

Guvernul României - Departamentul pentru Relaţii Interetnice. 
Conferinţa internaţională cu tema "Anul european al cetăţeniei 
prin educaţie", organizată de Consiliul Europei şi Preşedinţia 

Română a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei la 
Sinaia. 
Întâlnire cu preşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului, 
domnul Luzius Wildhaber, organizată de Institutul Naţional al 
Magistraturii. 
Seminar naţional cu tema "Familia în România anului 2006: 
tradiţie şi perspective în context european" , organizat de 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - Agenţia 

Naţională pentru pentru Protecţia Familiei în colaborare cu 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Integrării 
Europene şi UNFPA - Fondul ONU pentru Populaţie, cu prilejul 
Zilei Internaţionale a Familiei. 
Seminar cu terna "Modalitatea optimă de stabilire a unei 
competiţii corecte în procesul de promovare a magistraţilor în 
funcţii superioare şi în funcţii de conducere - criterii şi proceduri 
dintr-o perspectivă de drept comparat" , organizat în cadrul 
Proiectului Phare de înfrăţire instituţională "Asistenţă pentru 
Consiliul Superior al Magistraturii". 
A X-a ediţie a Reuniunii bianuale a absolvenţilor Institutului de 
Drept Aerian şi Spaţial al Universităţii McGill din Montreal cu 
tema "Dreptul şi ştiinţele aerospaţiale" , organizată în amfiteatrul 
"Ion Heliade Rădulescu" al Bibliotecii Academiei Române de 
domnul Nicolas Mateesco Matte, preşedinte onorific al Institutului 
de Drept Aerian şi Spaţial al Universităţii McGill din Montreal şi 
membru de onoare al Academiei Române. 
Conferinţa naţională a studenţilor din şcolile de administraţie 
publică cu tema " Instituţiile publice româneşti în spaţiul 
administrativ european", organizată de Asociaţia Naţională a 
Studenţilor în Ştiinţe Administrative. 
Dezbatere - panel prilejuită de seminarul "Marea Neagră: Noua 
logică a cooperării" , organizată de Ministerul Afacerilor Externe 
în parteneriat cu Institutul Diplomatic Român. 
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23-24 mai 2006 

25-27 mai 2006 

26 mai 2006 

2-3 iunie 2006 

5 iunie 2006 

5-6 iunie 2006 

8 iunie 2006 

8-9 iunie 2006 

21 iunie 2006 

26-27 iunie 2006 

27 iunie 2006 

28-29 iunie 2006 

30 iunie 2006 

10 iulie 2006 
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Seminar cu tema "Protecţia datelor personale în administrarea 
justiţiei", organizat în cadrul Proiectului PHARE de înfrăţire 
instituţională "Asistenţă pentru Consiliul Superior al 
Magistraturii" . 
Congresul de ştiinţe penale cu tema "Politica penală şi legislaţia 

penală din perspectiva prevenirii şi combaterii criminalităţii 
împotriva persoanei şi patrimoniului", organizat de Universitatea 
"Andrei Şaguna" din Constanţa - Facultatea de drept şi ştiinţe 

administrative în parteneriat cu Asociaţia română de ştiinţe penale. 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema "Europenizarea 
administraţiei publice. Tendinţe şi evoluţii", organizată de Şcoala 
Naţională de Studii Politice şi Administrative - Facultatea de 
Administraţie Publică. 

Seminar naţional cu tema "Activişti şi avocaţi ai drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi", organizat de Consiliul Naţional al 
Dizabilităţii din România în colaborare cu Confederaţia Naţională 
a Persoanelor cu Dizabilităţi din Grecia. 
Reuniunea la nivel înalt a Forumului Mării Negre pentru Dialog 
şi Parteneriat organizat sub înaltul patronaj al Preşedenţiei 
României, de Ministerul Macerilor Externe. 
Seminar cu tema "Aplicarea dreptului comunitar în cadrul 
instanţelor şi funcţionarea Uniunii Europene", organizat de 
Comisia Europeană - Direcţia Generală de Extindere. 
Simpozion internaţional cu tema "Libertatea de expresie şi 

libertatea religioasă", organizat de Universitatea "Ovidius" din 
Constanţa - Facultatea de drept şi ştiinţe administrative. 
Seminar cu tema "Tratamentul plângerilor depuse împotriva 
magistraţilor şi procedura de anchetă preliminară în răspunderea 
disciplinară a magistraţilor, din perspectiva comparativă a 
dreptului european", organizat în cadrul Proiectului PHARE de 
înfrăţire instituţională cu tema "Asistenţă pentru Consiliul 
Superior al Magistraturii". 
Conferinţa internaţională cu tema "Colaborarea magistraţi-avocaţi, 
cheia îmbunătăţirii managementului cazurilor judiciare şi a 
calităţii hotărârilor judecătoreşti", organizată de Baroul Bucureşti. 
Seminar cu tema "Protejarea obiectivităţii şi imparţialităţii în 
Ministerul Public", organizat în cadrul Proiectului PHARE de 
înfrăţire instituţională "Asistenţă pentru Consiliul Superior al 
Magistraturii" . 
Aniversarea unui an de la debutul Programului "Cartea lunii la 
Ministerul Afacerilor Externe", prin lansarea volumului "Jurnal 
Grigore Gafencu" şi vernisarea expoziţiei "Grigore Gafencu în 
documente de arhivă", organizate de Ministerul Afacerilor 
Externe şi Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc. 
Seminar cu tema "Consiliul Superior al Magistraturii şi Asociaţiile 
Magistraţilor - diferenţele definitorii în termeni de atribuţii şi 

obiective, precum şi cu privire la ariile de parteneriat", organizat 
în cadrul Proiectului PHARE de înfrăţire instituţională "Asistenţă 
pentru Consiliul Superior al Magistraturii". 
Ceremonia de absolvire a promoţiei "Vasile Papadopol", 
organizată de Institutul Naţional al Magistraturii. 
Lansarea volumelor "Europeanization, varieties of capitalism and 
economic performance in central and eastern Europe", autor 
Lucian Cernat şi "Europa pe care o iubesc", autor Radu Şerban, 
în cadrul Programului "Cartea lunii la Ministerul Afacerilor 
Externe". 
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16-22 iulie 2006 

18 iulie 2006 

14-27 august 2006 

7 septembrie 2006 

19 septembrie 2006 

21-22 septembrie 2006 

25 septembrie 2006 

4-5 octombrie 2006 

12-13 octombrie 2006 

13-15 octombrie 2006 

19-22 octombrie 2006 

20 octombrie 2006 

27 octombrie 2006 

28 octombrie 2006 
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Cel de-al XVII-lea Congres al Academiei Internaţionale de Drept 
Comparat organizat de Universitatea din Utrecht. 
Dezbatere publică privind proiectul Legii privind sprijinul acordat 
românilor de pretutindeni, organizată de Ministerul Afacerilor 
Externe, Departamentul pentru relaţiile cu românii de pretutindeni. 
Şcoala de vară cu tema "Comunităţi româneşti şi identitate 
europeană", organizată la Eforie Sud de Administraţia 
Prezidenţială în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Tineret, 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului. 
Decorarea domnului ambasador Ioan Leş cu "Orden del 
Libertador", clasa 1, al Republicii Bolivariane Venezuela, la sediul 
Ambasadei din România. 
Dezbatere pe marginea lucrării, "Planul B 2.0 - Salvarea unei 
planete sub presiune şi a unei civilizaţii în impas", a 
cercetătorului american Lester R. Brown, organizată de Asociaţia 
Română pentru Clubul de la Roma - ArCoR în colaborare cu 
Institutul Bancar Român. 
Conferinţa Naţională privind inserţia socioprofesională a tinerilor 
care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, organizată la Baia 
Mare de către Fundaţia Hope and Homes for Children România, 
Grupul la Nivel Înalt pentru Copiii României şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului în cadrul unui 
program finanţat de Agenţia pentru Strategii Guvernamentale. 
Simpozion cu tema "Femeile în politică" , organizat de Institutul 
de Cercetări Interdisciplinare Româno-Germane din Bucureşti şi 

Fundaţia Hanns - Seidel. 
Conferinţa europeană cu tema "Aspecte juridice privind sistemul 
bancar în pragul integrării în Uniunea Europeană" , organizată de 
Asociaţia Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar. 
Seminar cu tema "Aplicarea unitară a criteriilor şi standardelor 
relevante în procesul de evaluare a activităţii profesionale a 
magistraţilor" , organizat în cadrul Proiectului Phare de înfrăţire 
instituţională "Asistenţă pentru Consiliul Superior al Magistraturii". 
Prima Conferinţă a Comunităţilor Româneşti din Europa , 
organizată de Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul 
pentru relaţiile cu românii de pretutindeni la Centrul 
Internaţional de Conferinţe din cadrul Palatului Parlamentului. 
Conferinţa Naţională a Directorilor Caselor Corpului Didactic, 
organizată de Casa Corpului Didactic Iaşi în parteneriat cu 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
Seminar cu tema "Adoptarea acquis-ului comunitar la nivel local 
şi central", organizat de Primăria Municipiului Bucureşti -
Direcţia Integrare Europeană la Centrul de Proiecte Culturale al 
Primăriei Municipiului Bucureşti. 
Dezbatere privind gradul de independenţă profesională a 
magistraţilor din România, precum şi cauzele şi circumstanţele de 
natură a influenţa în mod negativ sau pozitiv obiectivul 
independenţei acestora, organizată de Transparency International 
Romania. 
Ediţia a VIII-a a seminarului naţional "Parteneriat în educaţie pentru 
mediul înconjurător" , organizat de Centrul Carpato-Danubian 
Geoecologie, membru cu drepturi depline al Fundaţiei Mondiale de 
Educaţie pentru Mediul Înconjurător (FEE) în parteneriat cu 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Mediului şi Gospodăririi 
Apelor şi cu Prefectura Municipiului Bucureşti. 
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2-4 noiembrie 2006 Reuniunea internaţională de bioetică cu tema "Bioetica, 
universalitatea şi mondialitatea", organizată de Facultatea de 
Medicină din Bucureşti. 

15 noiembrie 2006 Manifestări cu tema "Patrimoniul tehnic - indice şi martor 
esenţial al progresului cultural-istoric", organizate cu ocazia "Zilei 
Mondiale a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare" de Comisia 
Naţională a României pentru UNESCO. 

18 noiembrie 2006 Conferinţa internaţională cu tema "Provocări privind drepturile 
copiilor", organizată de Institutul Universitar Kurt Bosch în 
asociere cu Institutul Internaţional pentru Drepturile Copilului şi 

Universitatea din Fribourg, reprezentată prin Facultatea de Drept şi 
Institutul de Cercetare şi Consiliere a Familiei la Sion - Elveţia. 

23-24 noiembrie 2006 Seminar internaţional cu tema "Garanţii pentru independenţa 
judecătorului constituţional", organizat de Curtea Constituţională 
a României în colaborare cu Comisia pentru Democraţie prin 
Drept - Comisia de la Veneţia. 

27 noiembrie 2006 Campania celor 16 zile de activitate împotriva violenţei în familie 
îndreptată împotriva femeii cu dezbaterea cu tema "Toleranţă 
zero în faţa violenţei asupra femeii", organizată de Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Integrării 
Europene, Primăria Municipiului Bucureşti şi Agenţia Naţională 

pentru Protecţia Familiei cu sprijinul Fondului Organizaţiei 
Naţiunilor Unite pentru Populaţie. 

30 noiembrie 2006 Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, organizată cu 
prilejul zilei de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României. 

5-11 decembrie Întâlnirea multiculturală organizată de Primăria Sectorului 2 în 
cadrul Proiectului cu tema "Authorities. Cooperation.Twinning!", 
finanţat de Comisia Europeană. 

7 decembrie 2006 Masă rotundă cu tema "Drepturile omului - perspective 
europene", organizată de Ministerul Administraţiei şi Internelor -
Direcţia informare şi relaţii publice la Şcoala de Subofiţeri de 
Pompieri şi Protecţie Civilă "Pavel Zăgănescu", la Boldeşti cu 
prilejul Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului. 

8 decembrie 2006 Masă rotundă cu tema "Ziua internaţională a drepturilor omului", 
organizată de Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor în 
colaborare cu Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului, în Sala 
"Drepturilor Omului" din Palatul Parlamentului. 

9-11 decembrie 2006 Conferinţa internaţională cu tema "Arhive, justiţia şi drepturile 
omului", organizat de Asociaţia franceză de istorie a justiţiei, 

Asociaţia arhiviştilor francezi, Consiliul internaţional al arhivelor 
în colaborare cu Curtea de Apel şi Baroul din Lyon, Consiliul 
general al Rhonului, Facultatea de Drept a Institutului de 
Drepturile Omului din cadrul Universităţii catolice din Lyon. 

15 decembrie 2006 Seminarul cu tema "Fenomenul corupţiei - aspecte etice, 
economice, politice şi juridice", organizat de Facultatea de 
Administraţie Publică din cadrul SNSPA în colaborare cu 
Ministerul Justiţiei, Direcţia Naţională Anticorupţie a Parchetului 
de pe lângă ÎnaHa Curte de Casaţie şi Justiţie în cadrul 
Programului PHARE cu tema "Întărirea capacităţii instituţionale a 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie". 

16-18 decembrie 2006 Al XXX-lea Congres al Institutului Internaţional de Drept de 
Expresie şi Inspiraţie Franceză cu tema "Dreptul şi noile 
tehnologii: provocări şi perspective", organizat la Cairo. 

18 decembrie 2006 Participare la lansarea volumului nr. 4 al Revistei Societatea reală 
"Între România şi Italia - Traiectorii migratoare", coordonat de 
prof. univ. dr. Vintilă Mihăescu. 
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