
III. RAPORT DE ACTIVITATE AL I.R.D.O. - 2007 

Institutul Român pentru Drepturile Omului a 
fost înfiinţat prin Legea nr. 9/1991 ca un organism 
independent, cu personalitate juridică, în scopul 
de a asigura o mai bună cunoaştere de către 

organismele publice, organizaţiile neguver
namentale şi cetăţenii români a problematicii 
drepturilor omului, a modului în care drepturile 
omului sunt garantate în alte ţări; totodată 

Institutului i s-a conferit şi 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. 
În urma consultării autorităţilor române cu 

instituţii specializate ale O.N.U., cu reprezentanţi 
ai unor guverne ale căror ţări aveau o puternică 
tradiţie democratică, precum şi cu instituţii 

internaţionale cu o bogată activitate în domeniul 
drepturilor omului, s-a desprins ideea că noile 
realităţi politice şi sociale din România de după 
1989 impuneau o nouă abordare a problematicii 
drepturilor omului în condiţiile construirii unei 
societăţi democratice, în concordanţă cu normele 
şi standardele, internaţionale. 

Prin crearea Institutului Român pentru 
Drepturile Omului ca organism naţional inde
pendent de promovare a drepturilor omului s-a 
urmărit pe de o parte 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 le sprijine pe 
amândouă. 

Institutul Român pentru Drepturile Omului este 
singura persoană juridică de drept public din 
România investită cu atribuţii de centru de 
informare, cercetare, documentare, formare şi 

educare în domeniul drepturilor omului. Prin 
înfiinţarea acestui organism, autorităţile româneşti 
răspundeau preocupărilor ONU, OSCE şi 

Consiliului Europei, care prin numeroase rezoluţii 
şi recomandări încurajau crearea şi dezvoltarea 
unor instituţii naţionale independente cu atribuţii 
specifice în domeniul promovării şi protecţiei 

drepturilor omului şi prin alte mijloace decât cele 
din sfera judiciară. 
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Experienţa acumulată de-a lungul timpului, 
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 pentru îndeplinirea în bune condiţii a 
atribuţiilor ce-i revin prin lege. 

În acelaşi timp, prin organizarea cu succes a 
numeroase activităţi şi manifestări ştiinţifice 

consacrate respectării şi promovării drepturilor 
omului Institutul Român pentru Drepturile 
Omului se bucură de un foarte bun renume, 
manifestările iniţiate de acesta având un larg ecou 
atât pe plan naţional cât şi internaţional. 

Cercetările efectuate, cursurile de formare 
organizate, manifestările ştiinţifice, iniţierea unor 
schimburi de experienţă şi lucrările publicate de 
Institut în cursul anului 2007 au vizat o mai bună 
înţelegere atât de către specialişti, cât şi de 
publicul larg a standardelor internaţionale, a 
instrumentelor şi mecanismelor de protecţie şi 

promovare a drepturilor omului pe plan 
internaţional şi la care România a aderat, în scopul 
facilitării unei aplicări rapide şi corecte şi pe plan 
naţional. 

Totodată, în centrul atenţiei noastre s-au aflat 
în permanenţă ritmul 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 2007 IRDO şi-a 
îndeplinit menirea sa de instituJie naJională 
independentă de promovare a drepturilor 
omului, acJionând ca o interfaJă, ca o solidă 
punte de legătură între instituJiile statului şi 
societatea civilă. 

O sinteză a activităţilor Institutului Român 
pentru Drepturile Omului în anul 2007, poate fi 
structurată pe următoarele direcţii: 

• Realizarea de cercetări consacrate unor 
importante aspecte ale promovării şi 
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respectării drepturilor omului În România 
şi pe plan internaJional; 

• Realizarea de programe de formare şi 

activităţi de educaţie În domeniul drepturilor 
omului potrivit celor mai noi metodologii; 

• Publicarea reglementărilor, documentelor, 
a studiilor şi cercetărilor recente În 
domeniul drepturilor omului; 

• ÎmbogăJirea şi modernizarea centrului de 
documentare al LR.D. O. 

I. CERCETĂRI CONSACRATE UNOR ASPECTE ALE PROMOV ĂRII 
ŞI RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI ÎN ROMÂNIA 

ŞI PE PLAN INTERNAŢIONAL 

Unul dintre principalele aspecte ale activităţii 
desfăşurate de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului este cercetarea diferitelor aspecte legate 
de promovarea şi respectarea drepturilor omului. 
În abordarea acestei activităţi, prevăzută de lege, 
I.R.D.O. a avut permanent în vedere Reco
mandarea 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. 
Tematica abordată în studiile, cercetările, 

articolele realizate în anul 2007 a fost 
diversificată, acoperind practic, atât aspecte 
generale ale istoriei şi evoluţiei drepturilor omului 
pe plan internaţional şi intern, cât şi domenii 
specializate legate de diferite drepturi civile şi 

politice, pe de o parte, şi cele economice, sociale 
şi culturale, pe de altă parte. De asemenea au fost 
abordate şi teme aparţinând "generaţiei a treia" a 
drepturilor omului, cum ar fi: dreptul la pace, 
dreptul la dezvoltare, dreptul la un mediu sănătos. 

Experienţa acumulată şi perfecţionarea 
profesională a cercetătorilor proprii, precum şi a 
colaboratorilor ne-au permis să abordăm 
problematica recentă din domeniu, prin lucrări de 
mare amploare, cu desfăşurarea extinsă pe durata 
a mai mult de un an şi realizate de echipe de doi 
sau mai mulţi cercetători din institut care au 
realizat parteneriate cu cercetători asociaţi şi 
onorifici tocmai pentru aprofundarea abordării în 
condiţiile unui subiect vast. În acelaşi timp au fost 
efectuate şi cercetări care au vizat domenii 
specializate efectuate de obicei de un singur autor, 
rezultatele acestor studii materializându-se fie prin 
publicarea lor în paginile revistei trimestriale 
"Drepturile omului", fie printr-un raport prezentat 
în cadrul manifestărilor ştiinţifice organizate de 
I.R.D.O. sau de instituţii cu care I.R.D.O. 
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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 şi evoluţia acestora în timp; 

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 durabilă şi la un mediu sănătos. 

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

a) Abordări generale: 
• Drepturile omului un sistem în evoluţie; 
• Cooperarea europeană pentru combaterea 
criminalităţii. Evoluţii; 

• Credinţa Între transcendenţă şi imanenţă; 
• Poluarea demografică şi drepturile omului; 
• Educaţia pentru valori - între aşteptări şi 
confirmări; 

• Biserica Ortodoxă şi dimensiunea spirituală 
a drepturilor omului; 

• Cetăţenia Europeană Între trecut şi viitor; 
• Drepturile omului - dimensiune juridică şi 
spirituală; 

• Securitate şi drepturile omului; 

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

• Instrumente internaţionale universale privind 
drepturile omului la care România este parte; 
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• Instrumente internaţionale regionale privind 
drepturile omului la care România este parte; 

• Combaterea traficului de droguri; 
• Norme internaţionale cu privire la libertatea 

de religie şi credinţă; 
• Perfecţionarea mecanismelor controlului 

democratic civil - garanţia respectării, la 
standarde europene, a drepturilor şi libertă
ţilor fundamentale; 

• Drepturile şi obligaţii ale funcţionarilor 

parlamentari; 
• Constituţia - garant al drepturilor şi libertă
ţilor democratice; 

• Aspecte normative şi practice ale aplicării 
principiului protecţiei drepturilor funda
mentale la clasificarea persoanelor private de 
libertate cu grad sporit de risc; 

• Libertatea religioasă din perspectiva preve
derilor Constituţiei şi jurisprudenţei Curţii 

Constituţionale a României; 
• Cadrul legal pentru educaţia în spiritul 
toleranţei şi libertăţii religioase; 

c) Cercetări consacrate protecţiei şi promo-
vării unor drepturi ale omului 

• Aspecte ale discriminării rasiale; 
• Violenţa împotriva copiilor; 
• Promovarea şi protecţia drepturilor omului în 

cadrul Uniunii Europene. Evoluţii; 
• Relaţia dintre stat şi comunităţi le religioase 

în Europa; 
• Libertăţile religioase în ţările membre ale 

Uniunii Europene; 
• Independenţa justiţiei, garanţie necesară a 
protecţiei juridice a drepturilor omului; 

d) Cercetări consacrate drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului 
• Unitate şi diversitate. De la respectul pentru 

diversitate la exercitarea efectivă a drepturilor 
culturale; 

• Libertatea religiei şi a convingerilor - drept 
fundamental al omului; 

• Toleranţa şi abuzul de toleranţă; 
• Intervenţiile şi acţiunile umanitare - principii, 

obiective, modalităţi de desfăşurare, dileme; 
• Constituţia - garant al afirmării valorilor 

spirituale; 
• Educaţia în spiritul respectului demnităţii 

umane; 
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• Mass-media şi dezvoltarea respectului faţă de 
fiinţa umană; 

• Dreptul la sănătate; 

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

Pe parcursul anului 2007 IRDO a participat la 
şedinţe de lucru ale Comisiilor juridice şi Comisiilor 
pentru drepturile omului ale Parlamentului şi ale 
Consiliului Superior al Magistraturii. În cadrul 
acestor şedinţe reprezentanţii IRDO au formulat 
puncte de vedere pe marginea unor proiecte de 
acte normative. Menţionăm, cu titlu de exemplu, 
câteva proiecte: 

• Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.411953 - Codul familiei , 
republicată; 

• Propunere legislativă pentru modificarea 
Legii nr.248/2005 privind regimul liberei 
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, 

• Propunere legislativă privind reforma unor 
profesii juridice; 

• Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.678/2001 privind 
prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane; 

• Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.514/2003 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier juridic; 

• Propunere legislativă privind statutul 
funcţionarului public parlamentar; 

• Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului; 

• Propunere legislativă pentru modificarea 
art.18 din Legea drepturilor pacientului 
nr.46/2003; 

• Propunere legislativă pentru completarea 
Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 

• Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România; 

• Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.196/2003 privind prevenirea şi combaterea 
porno grafiei; 

• Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2000 privind organizarea activităţii de 
expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară; 
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• Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
tinerilor nr.350 /2006; 

• Propunere legislativă pentru modificarea 
Legii nr.278/2006 pentru modificarea şi 

completarea Codului penal, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor legi; 

• Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.21 din 1 martie 1991 
privind Cetăţenia română; 

• Legea privind aprobarea OUG 148/2005 
privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului; 

• Interpretarea unor dispoziţii ale Ordonanţei de 
Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

• Proiect de lege privind unele măsuri pentru 
asigurarea interpretării şi aplicării unitare a 
legii de către instanţele judecătoreşti; 

• Hotărârea de Guvern privind aprobarea 
strategiei naţionale pentru protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului; 
• Propunere legislativă pentru modificarea 

Legii nr. 30412004 privind organizarea 
judiciară; 

• Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nrA 7 /1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constitu
ţionale, a Codului de procedură civilă şi a 
Codului de procedură penală; 

II. PROGRAME DE FORMARE ŞI ACTlVlT Ă ŢI 
DE EDUCA ŢIE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI 

Acţiunile întreprinse în domeniul educaţiei şi 
formării de formatori (a se vedea Anexa A) au 
avut în vedere unul din obiectivele principale 
cuprinse în Legea privind înfiinţarea Institutului 
Român pentru Drepturile Omului: organizarea de 
programe de formare destinate îndeosebi acelor 
categorii de persoane care au răspunderi 

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

În 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 2007 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 categorii lor socio-profesionale, atât 
tineri cât şi vârstnici. 

Conform proiectului planului de acţiune pentru 
prima fază (2005 - 2007), a Programului 
mondial de educaţie în domeniul drepturilor 
omului, Comitetul Director al LR.D.O. a luat 
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unele măsuri pentru adaptarea activităţilor 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 internaţionale; 

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

• de a oferi un cadru de acţiune comună 
diferitelor părţi implicate în acest proces de 
educare; 

• de a consolida parteneriatul şi cooperarea la 
toate nivelurile; 

• de a monitoriza şi de a sprijini programele de 
educaţie existente în domeniul drepturilor 
omului, pentru a pune în evidenţă exemplele 
reuşite stimulând măsurile care vizează 

continuarea, perfecţionarea şi dezvoltarea 
acestora. 

Concluziile desprinse din cercetările între
prinse pe tema perceperii drepturilor omului de 
către diferite categorii ale populaţiei, opiniile şi 
sugestiile formulate de participanţii la sondaje dar 
şi experienţa acumulată în anii de activitate au fost 
principalele noastre repere pentru conceperea şi 
orgamzarea acţiunilor consacrate formării de 
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formatori ŞI educaţiei în domeniul drepturilor 
omului. 

Persoane din domeniile învăţământului, 
administraţiei publice, justiţiei, sănătăţii, precum 
şi a unor persoane din categorii cu probleme 
specifice: femei, copii, pensionari, minorităţi, 

persoane cu handicap etc., au fost grupurile ţintă 
vizate de activităţile desfăşurate de către I.R.D.O. 
în această direcţie. 

Asigurarea creşterii eficienţei demersurilor 
noastre, a utilizării mai bune a mijloacelor mate
riale, a selectării obiective a beneficiarilor, dar şi 
a implicării a mai multor experţi a condus la 
sporirea interesului a tot mai multor beneficiari 
faţă de activităţile întreprinse, toate acestea 
realizându-se printr-o strânsă conlucrare cu 
parteneri din rândurile organizaţiilor neguver
namentale 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 XIII-a ediţie a cursurilor de vară ale 
Universităţii Internaţionale a Drepturile 
omului; 

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

• a XV-a ediţie a concursurilor naţionale ale 
elevilor "Olimpiada de educaţie şi cultură 
civică" şi respectiv "Democraţie şi 

toleranţă"; 

• 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; 

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

• finalizarea ediţiei a IV-a a concursului de 
creativitate didactică în domeniul materialelor 
auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile 
omului din învăţământul preuniversitar. 

În zilele de 12-15 iulie s-au desfăşurat la Cheia 
cursurile de vară ale Universităţii Internaţionale 

a Drepturilor Omului, ediţia 2007, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare Catedra UNESCO pentru drepturile 
omului, democraţie, pace şi toleranţă, Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România(ANUROM) 
şi Clubul de la Cheia "Victor Dan ZIătescu". 

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 sau aflat magistraţi, medici, 
cadre didactice din învăţământul universitar şi 
preuniversitar, reprezentanţi ai administraţiei, ai 
poliţiei, sindicatelor, ai unor organizaţii guver
namentale şi neguvernamentale, experţi şi 

specialişti în drepturile omului. 
Cursurile s-au desfăşurat pe sesiuni tematice 

plenare şi anume "Drepturi şi libertăţi funda
mentale. Concepte, principii, valori, standarde", 
"Instrumente şi instituţii de promovare şi protecţie 
a drepturilor omului", "Drepturile omului, 
democraţie, pace şi toleranţă", în cadrul cărora 
rapoartele şi dezbaterile axate pe evidenţierea 
evoluţiilor în curs şi elemente de noutate au 
abordat aspecte semnificative ale problematicii, 
precum şi "Drepturile omului - dimensiune 
juridică şi spirituală", "Securitate şi drepturile 
omului", "Promovarea şi protecţia drepturilor 
omului în cadrul Uniunii Europene", 
"Independenţa justiţiei, garanţie necesară a 
protecţiei juridice a drepturilor omului", "Dreptul 
la sănătate". 

Cu prilejul acestei sesiuni, a fost organizată o 
expoziţie de lucrări consacrate drepturilor omului, 
publicate de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului. 

La lucrările celei de a treisprezecea ediţii a 
cursurilor de vară ale Universităţii Internaţionale 
a Drepturilor Omului, au participat parlamentari, 
judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi 
ai altor instanţe, avocaţi, cercetători, cadre 
didactice universitare şi din învăţământul 

preuniversitar, cadre din administraţie şi poliţie, 
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reprezentanţi ai unor organizaţii neguver
namentale interne şi internaţionale. 

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

Pe durata lucrărilor, cu privire la "Standarde 
internaţionale şi naţionale-garante ale afirmării 
complete a valorilor spirituale şi civice" au fost 
susţinute următoarele teme: 

• Norme internaţionale cu privire la libertatea 
de religie şi credinţă; 

• Constituţia - garant al drepturilor şi 
libertăţilor democratice; 

• Constituţia - garant al afirmării valorilor 
spirituale; 

• Standarde şi instituţii europene privind 
protecţia libertăţilor religioase; 

• Libertăţile religioase în ţările membre ale 
Uniunii Europene; 

• Mass-media şi dezvoltarea respectului faţă de 
fiinţa umană. 

O contribuţie deosebit de valoroasă la 
clasificarea conceptelor religioase în raport cu 
drepturile omului au avut, prin cuvântul lor Î.P.S. 
Daniel şi P.S. Petru Gherghel. 

Tema "Educaţia pentru drepturile omului" a 
fost abordată sub diferite aspecte, şi anume: 

• Cadrul legal pentru educaţia în spiritul 
toleranţei şi libertăţii religioase; 

• Idealul educaţional; 
• Educaţia pentru valori; 
Modele educaţionale familiale; 
• Toleranţa şi abuzul de toleranţă; 
• Educaţia în spiritul respectului demnităţii 

umane. 
În încheierea lucrărilor, participanţii au adoptat 

Declaraţia de la Iaşi. 

3. ActivităJi în colaborare cu Asociaţia 
"Libertate şi conştiinţă" 

O serie de simpozioane cu tema "Administraţia 
şi religia" au fost organizate de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia "Libertate şi Conştiinţă" şi autorităţile 
locale. Intre acestea, cele din: 
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• 8 octombrie la Târgovişte, în colaborare cu 
Consiliul Judeţean Dâmboviţa; 

• 9-10 octombrie la Focşani, în colaborare cu 
Primăria Focşani; 

• 27-30 octombrie la Câmpina, în colaborare 
cu Primăria Câmpina. 

La manifestări au participat reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale, ai cultelor şi cadre 
didactice. Dezbaterile au abordat teme precum 
libertatea religiei, sprijinul acordat de autorităţile 
administraţiei publice locale, intensificarea 
dialogului dintre autorităţile locale, culte şi 

cetăţeni. 

4. Educarea tinerei generaţii în spiritul 
respectării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, al demnităţii şi 

toleranţei, al schimbului liber de opinii, este un 
obiectiv care de peste un deceniu face obiectul 
unui parteneriat între Institutul Român pentru 
Drepturile Omului şi Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului, care se concretizează prin 
desfăşurarea unor activităţi devenite tradiţionale: 
concursurile şcolare naţionale "Olimpiada de 
educaţie civică şi cultură civică" şi "Democraţie 

şi toleranţă", care au înregistrat 15 ediţii fiecare; 
cursuri de formare continuă pentru profesori şi 
învăţători; colocvii, simpozioane şi dezbateri (a se 
vedea Anexa A) pe teme privind diferite aspecte 
ale activităţii de educaţie pentru drepturile omului 
şi, nu în ultimul rând, lansarea unei noi ediţii 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. 

5. Concursurile şcolare naţionale 
Ca urmare a unei iniţiative a Institutului 

Român pentru Drepturile Omului, Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării a inclus, începând cu anul 
1993, disciplinele educaţie civică (clasele III-IV), 
respectiv cultură civică (clasele VII-VIII) în 
categoria celor la care se organizează concursuri 
anuale cu etape până la nivel naţional. 

Aceste concursuri, în organizarea cărora 

Institutul Român pentru Drepturile Omului este 
partener al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 
cunoscute sub denumirea de olimpiade, se 
subsumează nevoii de educaţie în vederea 
asumării rolului şi statutului de cetăţean în cadrul 
unei societăţi democratice, în vederea formării şi 
dezvoltării competenţelor de participare la viaţa 
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publică, a spiritului social critic şi capacităţii de 
toleranţă. 

a) A XV-a ediţie a Olimpiadei de 
educaţie/cultură civică s-a desfăşurat în luna 
aprilie, în perioada 10-14 aprilie 2007 la Arad în 
parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului - Direcţia Generală pentru Învăţământul 
preuniversitar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, 
bucurându-se de un interes deosebit şi dovedind 
o pregătire temeinică a echipajelor care au abordat 
ca temă generală "Demnitatea persoanei in 
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 XV-a ediJie a etapei finale a Concursului 
naJional "DemocraJie şi toleranţă" 

Formă complexă de educaţie civică în care sunt 
implicaţi elevi din ciclul primar şi gimnazial, 
concursul s-a desfăşurat pe trei dimensiuni: 
teoretică, practic - aplicativă şi artistică, cu 
participarea unor echipaje alcătuite din câte 3 
membri, dintre care unul din învăţământul primar. 
Experienţa acumulată în cei 15 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 
Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna 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 deprinderi lor de 
implicare în viaţa comunităţii educaţionale şi 

locale din care elevii fac parte. 

c) În cursul lunii noiembrie a fost finalizată, la 
Iaşi, cea de a IV-a ediţie a Concursului naJional 
de creativitate didactică în domeniul materialelor 
auxiliare destinate educaJiei pentru drepturile 
omului în învăţământul preuniversitar. 
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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 fonnarea 
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 2007 a fost lansată a 
doua ediJie a Concursului naJional de creaJie 
literară şi creaţie plastică "Imagini din copilăria 
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 cca 300 lucrări de creaţie plastică şi 

1500 lucrări de creaţie literară din 20 de judeţe. 
Finalizarea acestei ediţii 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. 

6. În domeniul pregătirii continue a 
învăţătorilor şi profesorilor care realizează 

educaţia pentru drepturile omului, în anul 2007 
s-au desfăşurat în parteneriat cu Case ale 
Corpului Didactic un important număr de acţiuni 
În diferite zone ale ţării. Printre acestea se numără 
cursuri de scurtă durată cuprinse în programe de 
formare continuă a personalului didactic (a se 
vedea Anexa A); 

În anul 2007 au debutat primele cursuri de 
formare continua a personalului didactic în 
domeniul educaţiei pentru drepturile omului şi ale 
copilului acreditate de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului, organizate de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu 
Casele Corpului Didactic din Bucureşti, Tg.Mureş 
şi Galaţi. 

Prin tematica acestor cursuri s-a unnărit 

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 
deprinderi lor şi competenţelor de dialog, de 
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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. 

7. ActivităJi destinate personalului din 
Ministerul Administraţiei şi Internelor: 

În cursul anului 2007, 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 reglementărilor 
internaţionale în domeniul drepturilor omului. 

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

8. Activităţi consacrate relaJiei cetăţean
administraţie: 

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. 

9. Activităţi 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, 
ÎnaIta 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 Superior al Magistraturii 
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şi-au propus, realizat şi publicat prin consens, 
două instrumente de lucru: 

• Actualizarea Cartei drepturilor justiţiabililor; 
• Actualizarea Ghidului de orientare pentru 
justiţiabili în materie civilă şi penală. 

Primul reprezintă suma unor drepturi ale 
cetăţenilor în concordanţă cu legislaţia internă şi 
dreptul european. Cunoaşterea acestora reprezintă 
condiţia esenţială pentru asigurarea apărării şi 
valorificării drepturilor tuturor cetăţenilor. 
Constituţia şi legislaţia internă consacră principiile 
privind: 

• accesul liber la justiţie; 
• egalitatea în faţa legii; 
• dreptul la un proces echitabil ŞI la 
soluţionarea cauzelor într-un termen 
rezonabil; 

• publicitatea şedinţelor 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 consa
crate 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. 

10. Alte forme specifice de pregătire şi 

educaţie în domeniul drepturilor omului: 
a) Elaborarea unor programe speciale 

consacrate unor evenimente mai importante şi 
apreciate ca atare de O.N.U. şi Consiliul Europei 
şi cu rezonanţă pentru protecţia şi promovarea 
drepturilor omului, cum ar fi: 

- Educaţia în bioetică şi drepturile omului; 
- Drepturile omului în Uniunea Europeană şi 

cadrul instituţional comunitar; 
- Deceniul privind Educaţia pentru Dezvoltare 

Durabilă (2005 - 2014). 
b) Coordonarea Catedrei UNESCO pentru 

drepturile omului democraţie, pace şi toleranţă. 
Catedra a început să funcţioneze în baza unui 

acord între UNESCO, Institutul Român pentru 
Drepturile Omului şi Universitatea de Nord Baia 
Mare şi reprezintă un centru pilot de cercetare, 
dezbatere şi formare la nivel postuniversitar, în 
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anul 2007 absolvind masteratul în drepturile 
omului, democraţie, pace şi toleranţă o nouă 
promoţie; această formă de pregătire asimilează 
rezultatele cercetării naţionale şi internaţionale, 
ţinând pasul cu progresele şi evoluţiile din 
domeniul său specific. Menţionăm că Institutul 
este prima instituţie naţională care coordonează, 
în sistemul de parteneriat al programelor 

UNESCO, activitatea unei Catedre de drepturile 
omului, democraţie şi pace. 

c) Participarea la dezbaterea diferitelor 
aspecte ale respectării şi promovării drepturilor 
omului în cadrul unor manifestări ştiintifice, 
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 organizare a unor colocvii, 
seminarii, simpozioane sau mese rotunde, 
împreună cu celelalte activităţi de cercetare, 
educare şi formare ale Institutului au format un 
ansamblu armonios de abordare a problematicii 
drepturilor omului, subliniind importanţa 

promovării şi protecţiei acestora. 
Comunicările şi studiile prezentate cu ocazia 

acestor manifestări au fost rodul activităţii de 
cercetare a Institutului Român pentru Drepturile 
Omului . Fie că a fost vorba de manifestări 
organizate de Institut (a se vedea Anexa A), fie 
că a fost vorba de acţiuni organizate în parteneriat, 
schimbul de experienţă, opiniile şi concluziile 
desprinse au permis conturarea unor noi teme de 
cercetare, a unor modalităţi noi de abordare a 
aspectelor de formare şi educare în spiritul 
respectului drepturilor omului. 

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 şi a reuşit să atragă 

participarea la manifestările sale şi chiar să 

determine implicarea în organizarea lor a 
numeroşi factori cu atribuţii sau preocupări în 
domeniul drepturilor omului, din cadrul 
Parlamentului, al Guvernului, al organismelor 
guvernamentale şi neguvernamentale sau 
organizaţii internaţionale şi regionale. Prin 
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antrenarea acestor factori - care au participat cu 
materiale proprii, prezentări, comUnIcan, 
experienţe sau rapoarte din partea instituţiilor sau 
organizaţiilor pe care le-au reprezentat - s-a 
urmărit o mai bună comunicare şi o mai strânsă 
colaborare pentru aplicarea sau depistarea unor 
soluţii mai eficiente pentru ameliorarea situaţiei 
drepturilor omului în România. 

Institutul Român pentru Drepturile Omului a 
organizat numeroase manifestări ştiinţifice 

consacrate afirmării, promovării şi protecţiei 

drepturilor omului (a se vedea anexa A) la care 
au participat personalităţi din ţară şi de peste 
hotare care au preocupări în domeniul drepturilor 
omului. 

Evidenţiem unele din cele mai importante 
evenimente pentru care s-au organizat manifestări 
ştiinţifice, precum: 

• Aderarea României la Uniunea Europeană 
Printre manifestările consacrate acestui 

eveniment menţionăm: 
- Dezbaterea cu tema "Drepturile economice, 

sociale şi culturale în anul 2007 - un necesar salt 
calitativ", organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite (ANUROM). 

- Seminarul cu tema "Dreptul la libera 
circulaţie. Imigraţia în România", organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România -ANUROM. 

• În ziua de 7 aprilie consacrată Zilei Mondiale 
a Sănătăţii, Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia pentru 
Naţiunile Unite(ANUROM) şi organizaţiile 

neguvernamentale care activează în domeniul 
promovării şi apărării drepturilor familiei, 
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copilului şi tinerilor a organizat un simpozion 
cu tema "In vestind în sănătate, construim un 
viitor mai sigur!" dedicat acestei zile, în care 
s-a subliniat importanţa deosebită pe care o 
are dezvoltarea sistemului public de sănătate. 

Invitaţii - cadre medicale, cercetători şi experţi, 
jurişti, membri ai unor organizaţii guvernamentale 
şi neguvernamentale din domeniul sănătăţii au 
scos în evidenţă marile neajunsuri existente încă 
în domeniul apărării sănătăţii oamenilor. 

• La 15 mai a fost celebrată Ziua Interna
ţionaLă a Familiei, consacrată de către 
Organizaţia Naţiunilor Unite, prin rezoluţia 
nr. 47/2371/1993. Din 1994, la propunerea 
Institutul Român pentru Drepturile Omului, a 
fost instituită, prin Hotărârea Guvernului 
României, Ziua Naţională a Familiei 
Române, care se sărbătoreşte la aceeaşi dată. 

În deschiderea activităţii s-a organizat o masă 
rotundă cu tema "Familia română şi Uniunea 
Europeană - o nouă provocare, dar şi o nouă 
şansă", consacrată Zilei Internaţionale a Familiei, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în parteneriat cu Asociaţia pentru 
Naţiunile Unite din România. 

În cadrul reuniunii au fost prezentate diverse 
aspecte ale problematicii promovării şi garantării 
drepturilor familiale dar şi greutăţile şi 

prejudecăţile cu care aceasta se confruntă. 
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 tradiţiile şi 
evoluţia familiei române în context internaţional, 
cadrul juridic şi instituţional intern în raport cu 
normele şi standardele europene, precum şi la 
aspecte specifice drepturilor mamei şi copilului. 

• Ziua Mondială a Mediului a fost marcată la 
data de 5 iunie prin organizarea unei Mese 
rotunde cu tema "Schimbările c1imatice, 
mediul şi sănătatea", de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia Română pentru un Mediu Sănătos 
şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România. 

În cadrul dezbaterilor s-a făcut referire la 
factorii care contribuie la schimbările c1imatice 
actuale care produc deja modificări asupra ecosis
teme lor. 
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S-a făcut cunoscut participanţilor semnalul de 
alarmă al cercetătorilor cu privire la temperatura 
din zona Arctică care înregistrează o creştere de 
două ori mai rapidă decât în celelalte zone ale 
pământului cu efecte negative nu numai asupra 
gheţarilor, ci şi a solului. 

Schimbările c1imatice, generate de activitatea 
umană, vizibile la scară planetară, reprezintă o 
serioasă problemă cu care se confruntă omenirea 
în acest moment. 

Pe parcursul dezbaterilor s-a făcut referire şi la 
modificările c1imatice din România, evidenţiindu
se noile fenomene atipice care se succed şi care 
până nu demult erau necunoscute ţării noastre. 

Cu această ocazie s-a subliniat necesitatea 
conlucrării şi responsabilitatea ce revine fiecăruia 
dintre noi pentru stoparea acestor fenomene cu 
consecinţe nefaste asupra vieţii. 

• Institutul Român pentru Drepturile Omului a 
participat la întâlnirea pregătitoare a 
Conferinţei OSCE la nivel înalt privind 
combaterea discriminării şi promovarea 
respectului şi înţelegerii reciproce, cu ONG
urile de profil din spaţiul OSCE, organizată 
de Ministerul Afacerilor Externe la Palatul 
Parlamentului. 

• În perioada 7-8 iunie 2007, Institutul Român 
pentru Drepturile Omului a participat la 
Conferinţa la nivel înalt a OSCE cu tema 
"Combaterea discriminării, promovarea 
respectului şi înţelegerii reciproce" la 
Summit-ul ţărilor din Europa de Sud-Est 
organizate la Palatul Parlamentului. 

În perioada 29 septembrie- 5 octombrie 2007, 
Institutul Român pentru Drepturile Omului a 
participat la Reuniunea OSCE pentru "Implemen
tarea dimensiunii umane", organizată la Varşovia 
de ODIHR (Departamentul pentru Instituţii Demo
cratice şi Drepturile Omului) din cadrul OSCE. 

În cadrul reuniunii au fost abordate şi dezbătute 
o serie de teme, precum egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi, prevenirea violenţei împotriva 
femeii, traficul de fiinţe umane, independenţa 
judiciară, dreptul la un proces echitabil, alegeri 
democratice, cetăţenia şi drepturile politice, 
democraţia la nivel naţional, regional şi local, 
libertatea de reuniune şi asociere, libertatea de 
expresie, libertatea media şi informaţiei. 

• Cu prilejul Zilei Organizatiei Natiunilor 
Unite, Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia Naţiunilor 
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Unite din România, a organizat, în Bucureşti, 
şi în ţară, o suită de manifestări (seminarii, 
mese rotunde, dezbateri), între care: 

- Masa rotundă cu tema "Securitate, 
dezvoltare, drepturile omului", organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România, cu prilejul încheierii Săptămânii ONU 
în România 

- Masa rotundă cu tema "Organizaţia 

Naţiunilor Unite - prezent şi viitor", organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului la 
Târgu Mureş. 

• La 10 decembrie, Ziua Internaţională a 
Drepturilor Omului, marcând împlinirea a 
59 de ani de la adoptarea Declaraţiei 

Universale a Drepturilor omului de către 

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, a fost 
celebrată prin organizarea unui Simpozion cu 
tema "Demnitate şi justiţie pentru toţi", de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a 
Senatului, Comisia juridică de disciplină şi 
imunităţi a Camerei Deputaţilor şi Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România. 

Anul acesta, marcarea acestui memorabil 
eveniment are o semnificaţie aparte, inaugurând 
Anul Internaţional al Drepturilor Omului, instituit 
cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a adoptării 
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. 

La dezbatere au participat numeroşi 

parlamantari, reprezentanţi ai justiţiei, cultelor, ai 
unor organizaţii guvernamentale şi neguverna
mentale, universitari, experţi; au fost făcute 

propuneri pentru Anul Internaţional al Drepturilor 
Omului, prezentându-se o Declaraţie în acest sens. 

Cu această ocazie au fost prezentate mai multe 
lucrări editate de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în acest an: 

• Din Jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului. Cazuri cu privire la 
România, coordonare Irina Moroianu 
ZIătescu, Rodica Şerbănescu, ediţia a II-a, 
revizuită, IRDO, Bucureşti, 2007. 

• Dreptul la sănătate şi sănătatea acestui 
drept, Octavian Popescu, IRDO, Bucureşti, 
2007. 

• Dreptul la învăţătură - drept fundamental 
al omului, Anda Veronica Nedelecu - lenei, 
IRDO, Bucureşti, 2007. 

• Principalele instrumente internaţionale 
privind drepturile omului la care România 
este parte, Volumul I - Instrumente 
universale, coordonare Irina Moroianu 
ZIătescu, Emil Marinache, Rodica 
Şerbănescu, ediţia a IX-a, revizuită şi 
adăugită, IRDO, Bucureşti, 2007. 

• Principalele instrumente internaţionale 
privind drepturile omului la care România 
este parte, Volumul II - Instrumente 
regionale, coordonare Irina Moroianu 
ZIătescu, Emil Marinache, Rodica Şerbănescu, 
ediţia a IX-a, revizuită şi adăugită,IRDO, 
Bucureşti, 2007. 

• Proces echitabil. Jurisprudenţa comentată 
a Curţii Europene a Drepturilor Omului, 
Vasile Pătulea, IRDO, Bucureşti, 2007. 

• Drepturile omului - un sistem în evoluţie, Irina 
Moroianu ZIătescu, IRDO, Bucureşti, 2007. 

Simpozionul a marcat încheierea suitei de 
manifestări dedicate acestui eveniment în mai 
multe judeţe sub genericul "Săptămâna 
drepturilor omului". 

IV. PUBLICAREA REGLEMENTĂRILOR, 
DOCUMENTELOR, A STUDIILOR ŞI CERCETĂRILOR 

îN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI 

Şi în anul 2007, 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 şi 
intensă activitate publicistică şi editorială, 
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îndeplinindu-şi astfel una din principalele atribuţii 
conferite de legea prin care a fost înfiinţat şi 

anume acela de a aduce la cunoştinţa instituţiilor 
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 
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neguvernamentale pentru promovarea şi protecţia 
drepturilor omului, precum şi despre angaja
mentele internaţionale asumate de România şi 

modul în care ele sunt îndeplinite. 

Publicaţii periodice 
a) Revista trimestrială "Drepturile Omului" 

cuprinde studii, cercetări, articole, comunicări şi 
rapoarte, textul unor reglementări şi al altor 
documente internaţionale sau naţionale cu 
semnificaţii majore în domeniul drepturilor 
omului, jurisprudenţă în materie, note, comentarii, 
recenzu. 

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 concepte, 
evoluţii şi tendinţe . 

În cadrul notelor, cronicilor - legate de diferite 
evenimente din domeniul drepturilor omului, 
precum şi al recenziilor de cărţi în materia 
drepturilor omului sunt prezentate şi noutăţi 

editoriale ale Institutului şi se face o trecere în 
revistă a principalelor activităţi organizate de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului sau la 
care LR.D. O. a participat. 

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

Lucrări publicate în volume 
Pe lângă aceste publicaţii periodice, sub egida 

LR.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. 
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• "Principalele instrumente internationale 
privind drepturile omului la care România 

este parte" , voi. I - Instrumente universale, 
ediţia a IX-a, 592 pag., reeditată într-o formă 
revizuită şi adăugită, prin cuprinderea textului 
tratatelor ratificate după apariţia ediţiilor 

precedente (epuizate). 
Prin această lucrare, LR.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. Această nouă ediţie, revizuită şi 

adăugită contribuie la o mai largă cunoaştere şi 
însuşire a standardelor şi normelor internaţionale 
în domeniul drepturilor omului, atât de către cei 
ce sunt pnmu 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 internaţionale 
privind drepturile omului la care România 
este parte", voi. II - Instrumente regionale, 
ediţia a IX-a, 928 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 IX-a ediţie, un valoros 
corpus de documente internaţionale a căror 
cunoaştere şi aplicare se impune ca o îndatorire. 
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• "Drepturile omului - un sistem În evoluţie", 
autor: Irina Moroianu ZIătescu 

Lucrarea, rezultat al unei activităţi de cercetare 
ştiinţifică vastă şi de durată, cuprinde o arie 
tematică largă şi semnificativă pentru evoluţia 
drepturilor omului de la Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului la Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene, de la 
rădăcinile istorice şi precursorii gândirii moderne 
asupra drepturilor omului la noile drepturi, dar şi 
provocări la adresa lor, cu care se confruntă 
omenirea la începutul acestui mileniu. 

Acest mod de abordare, la nivelul structurii 
întregii lucrări, se regăseşte şi în tratarea pe 
secţiunile acesteia, consacrate instrumentelor şi 
mecanismelor la nivel universal şi regional, 
problematic ii egalităţii şi nediscriminării sau 
educaţiei pentru drepturile omului, democraţie, 
pace şi toleranţă. 

• "Dreptul la sănătate şi sănătatea acestui 
drept", autor: dr. Octavian Popescu 

Lucrarea abordează, din perspectiva drepturilor 
omului, problematica dreptului la viaţă, sănătate 
şi demnitate. Viaţa sănătoasă şi sănătatea vieţii 
sunt atribute ale societăţilor democratice în care 
se respectă demnitatea umană, normele morale, 
iar politicile sociale se bazează pe principiile 
egalităţii şi nediscriminării. 

Pe lângă numeroase referinţe juridice, istorice, 
religioase, filozofice şi medicale d~atură să ajute 
la o mai bună înţelegere a unei problematici situată 
în zona de interferenţă dintre diferite ştiinţe, 

autorul tratează pe larg, într-o prezentare clară, 
agreabilă şi în acelaşi timp bine documentată, 
drepturile pacientului precum şi principii şi aspecte 
specifice deontologiei medicale. 

• " Dreptul la Învăţătură - drept fundamental 
al omului", autor: Anda Veronica Nedelcu
lenei 

Autoarea întreprinde o analiză ştiinţifică amplă 
şi obiectivă a dreptului la învăţătură, din 
perspectiva protecţiei internaţionale a drepturilor 
omului, pornind de la pilonii pe care se edifică 
întregul proces: conceptele de învăţare, de drept 
şi de libertate, permanent relaţionate cu 
problematica practicii învăţământului. 

Prezentându-se pe larg evoluţia pe plan 
internaţional a reglementărilor privind dreptul la 
învăţătură şi dreptul la educaţie, cât şi a 
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mecanismelor instituite de aceste instrumente, se 
realizează o delimitare conceptuală precisă şi 

originală, dar şi argumentată din punct de vedere 
juridic, între educaţie şi învăţătură. 

Din această perspectivă, dreptul la educaţie 
este considerat cel mai important dintre drepturile 
culturale , drepturi ce se întemeiază pe filozofia 
potrivit căreia acestea nu pot fi garantate decât 
printr-o acţiune pozitivă a statului şi care sunt 
legate prin natura lor de drepturile economice. 
Într-un capitol distinct este examinată 
compatibilitatea reglementărilor şi a practicii 
educaţionale interne cu cele internaţionale. 

• "Proces echitabil Jurisprudenţa 
comentată a CurJii Europene a Drepturilor 
Omului", autor: Vasile Pătulea 

Lucrare ştiinţifică asupra jurisprudenţei 

referitoare la un singur articol, articolul 6, al 
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, care 
întruneşte însă o multitudine de cazuri de mare 
complexitate sub aspect juridic. 

Articolul 6, care consacră dreptul la un proces 
echitabil, a devenit o normă procesuală de 
referinţă. După cum arată însăşi Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului, dreptul la un proces 
echitabil ocupă un loc preeminent Într-o societate 
democratică. 

De aici, necesitatea aprofundării interpretării 
acestuia şi a unei aplicări unitare în statele părţi, 
Între care şi România. 

Prin analiza, sinteza şi opiniile supuse reflecţiei 
specialiştilor, pe care le cuprinde, lucrarea 
reprezintă o contribuţie valoroasă la clarificarea 
unei problematici complexe, de larg interes. 

Rapoarte 
• Raport de activitate al Institutului Român 

pentru Drepturile Omului pe anul 2006; 
• Raport asupra legislatiei privind drepturile 

omului; acte normative adoptate în 2006. 

Subliniem faptul că Institutul Român pentru 
Drepturile Omului şi revista sa trimestrială 

"Drepturile Omului" sunt recunoscute de către 
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior, fiind incluse În listele 
din anii 2001 - 2007 ale editurilor şi revistelor 
ştiinţific acreditate 
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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, şi în 2007, 

sa-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; a continuat 
colaborarea cu biblioteci europene de specialitate 
şi a diversificat colaborarea cu Biblioteca 
"Alexandrină" din Alexandria - Egipt. 

Au fost transmise publicaţiile apărute sub egida 
I.R.D.O. tuturor solicitanţilor din ţară: Academia 
Română, Senatul României, Camera Deputaţilor, 
Curtea Constituţională, Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Consiliul Legislativ, Guvernul României, 
Ministerul Culturii şi Cultelor, la primării, 

prefecturi, Casele Corpului Didactic, Curţile de 
Apel, judecătorii, Parchetul General. 

Datorită aprecierii de care se bucură biblioteca, 
aceasta a fost frecventată de cercetători ştiinţifici, 
cadre didactice, avocaţi, magistraţi, studenţi, 

reprezentanţi ai unor ONG-uri din diverse 
domenii din ţară şi străinătate, interesaţi de 
evoluţia drepturilor omului pe plan internaţional 
şi naţional. 

Menţionăm că din cauza schimbării sediului 
I.R.D.O., Centrul de documentare şi biblioteca 
funcţionează, în continuare, într-un spaţiu 

inadecvat. 
De un real succes se bucură şi site-nI IRDO, 

care conţine, printre altele, "Biblioteca virtuală" 
ce pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi 

publicaţii apărute sub egida Institutului şi 

informaţii despre cazuri româneşti care sunt 
soluţionate de Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului, activităţile desfăşurate de Institut etc., 
multiplicându-se astfel numărul beneficiarilor. 
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De asemenea, I.R.D.O. a oferit consultanţă, 
consiliere şi informare în domeniul drepturilor 
omului răspunzând la peste 400 de memorii, 
sesizări, petiţii privind diversele încălcări ale unor 
drepturi de către organele administraţiei de stat 
sau în justiţie. 

Periodic sau la cerere s-au furnizat informaţii şi 
materiale documentare în legătură cu: activitatea 
I.R.D.O., cu legislaţia internă, mecanisme şi 

instituţii, organisme guvernamentale şi organizaţii 
neguvernamentale din România cu atribuţii şi 

preocupări în promovarea şi protecţia drepturilor 
omului (O.N.U., UNESCO, Consiliul Europei, 
ECRI ş.a). 

* 
* * 

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

Drept urmare, numeroase organisme interne şi 
internaţionale 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; 

- Membru în Comitetul Naţional de 
coordonare a Deceniului ONU de educaţie 
pentru dezvoltare durabilă; 

În acelaşi timp, I.R.D.O. şi-a continuat 
activitatea în cadrul diverselor structuri interna
ţionale. 

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 Uniunii Internaţionale a 
Organismelor Familiale; 
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- LR.D.O. este reprezentat şi în Grupul de 
lucru al experţilor ONU pentru anumite 
forme de discriminare; 

- Cercetătorii din LR.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; 

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

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

- LR.D.O. este membru al Asociaţiei 

Comisiilor Naţionale Francofone pentru 
Drepturile Omului; 

- Membru al reţelei Instituţiilor Naţionale de 
Drepturile Omului; 

- Membru al Academiei Internaţionale de 
Drept Comparat; 

- În ceea ce priveşte activitatea de educaţie 
pentru drepturile omului desfăşurată de 
LR.D.O. o recunoaştere internaţională o 
constituie şi acordarea de-a lungul timpului 
a unor distincţii internaţionale. 
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ANEXA A 

ACTIVITĂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE 

5 ianuarie 2007 

8 ianuarie 2007 

9-10 ianuarie 2007 

11 ianuarie 2007 

12-14 ianuarie 2007 

15 ianuarie 2007 

18 ianuarie 2007 

22 ianuarie 2007 

24 ianuarie 2007 

29 ianuarie 2007 

9 februarie 2007 

21-23 februarie 2007 
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Dezbatere cu tema "Lupta împotriva discriminării rasiale şi drepturile 
omului", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM). 

Dezbatere cu tema "Rolul Parlamentului European în domeniul drepturilor 
fundamentale ale omului", organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România (ANUROM). 

Curs de formare de formatori în domeniul drepturilor omului, organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Catedra 
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă. 

Întâlnire cu reprezentanţi ai unor publicaţii pe tema pedepsei cu moartea. 

Întâlnire de lucru pentru elaborarea proiectului de program a celei de-a X
a ediţii a simpozionului "Drepturile omului, dimensiune spirituală şi 
acţiune civică", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului 
şi Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. 

Dezbatere cu tema "Particularităţi ale competenţelor instanţelor 
jurisdicţionale ale Uniunii Europene", organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile 
Unite din România - ANUROM. 

Masă rotundă cu tema "Combaterea exploatării copiilor şi a pornografiei 
infantile", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului. 

Dezbatere cu tema "Drepturile economice, sociale şi culturale în anul 2007 
- un necesar salt calitativ", organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite 
(ANUROM). 

Dezbatere cu tema "Dezarmare a şi menţinerea păcii", organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM), cu prilejul a 61 de ani 
de la Hotărârea Consiliului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind eliminarea armelor de nimicire în masă. 

Masă rotundă cu tema "Holocaustul, o pagină dureroasă în istoria 
drepturilor omului", organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi 
Asociaţia Family Forum cu ocazia Zilei Internaţionale de Comemorare a 
Victimelor Holocaustului. 

Masă rotundă cu tema "Implicarea statului în protecţia persoanelor 
aparţinând minorităţilor naţionale", organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România - ANUROM. 

Simpozion cu tema "Dreptul la muncă şi sănătatea socială", organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Agenţia pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş şi Catedra UNESCO pentru 
drepturile omului, democraţie pace şi toleranţă, cu prilejul inaugurării 
Campaniei de luptă împotriva discriminării în muncă. 
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24 februarie 2007 Seminar cu tema "Dreptul la libera circulaţie . Imigraţia în România", 
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România -ANUROM. 

1 martie 2007 Dezbatere cu tema "Curtea Europeană a Drepturilor Omului", organizată 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului pentru cunoaşterea 
condiţiilor de alegere a judecătorului român la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului. 

8 martie 2007 Simpozion cu tema "Statutul femeii în România post-comunistă şi 

contemporană", organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului 
în colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, 
pace şi toleranţă şi ARODF. 

9 martie 2007 Dezbatere cu tema "Drepturile cetăţeneşti-drepturi ale omului şi 
administraţia publică", organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, 
democraţie, pace şi toleranţă. 

14 martie 2007 Simpozion cu tema "Elaborarea actelor normative şi respectarea 
drepturilor omului", organizat 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. 

14-16 martie 2007 Întâlnire pentru elaborarea calendarului cursurilor de educaţie pentru 
drepturile omului şi ale copilului, destinate personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar din TârguI Mureş, Sighişoara, Luduş şi Reghin 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu 
Casa Corpului Didactic Mureş. 

17 martie 2007 Curs cu tema "Combaterea discriminării rasiale-cadrul juridic intern şi 
internaţional", organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, 
pace şi toleranţă, în cadrul Săptămânii de acţiuni împotriva rasismului (17-
25 martie 2007). 

18-21 martie 2007 Masă rotundă consacrată Zilei internaţionale de eliminare a discriminării, 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului la Târgu Mureş. 

20 martie 2007 Masă rotundă cu tema "Mecanisme interne şi internaţionale pentru 
combaterea discriminării", organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile 
omului, democraţie, pace şi toleranţă. 

22 martie 2007 Dezbatere cu tema "Armonizarea legislaţiei în unele domenii de activitate 
a poliţiei române. Aspecte privind cooperarea internaţională", organizată 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Catedra 
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă şi 

Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România. 

22 martie 2007 Masă rotundă cu tema "Combaterea discriminării şi mass - media", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului, în colaborare 
cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi 

toleranţă. 

24 martie 2007 Dezbatere cu tema "Politici şi strategii pentru combaterea discriminării", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă. 
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Cursuri organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Casa Corpului Didactic Slatina în cadrul programului cu 
tema "Educaţia pentru respectul demnităţii umane". 

Seminar internaţional cu tema "Consiliul pentru drepturile omului al ONU 
şi libertăţile religioase", organizat la Iaşi de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului. 

Reuniune ştiinţifică cu tema "Libertate religioasă şi acţiune civică", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă. 

Simpozion cu tema "Investind în sănătate, construim un viitor mai sigur!", 
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM), "Family 
Forum" şi Liga Independentă Română pentru Drepturile Copilului şi 

Tineretului, consacrat Zilei mondiale a sănătăţii. 

Olimpiada naţională de ştiinţe socio-umane, organizată la Arad de 
Ministerul Educaţiei Naţionale, Cercetării Ştiinţifice şi Tineretului, în 
parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Inspectoratul 
şcolar general Arad. 

Curs cu tema "Managementul educaţional", organizat de Centrul de Studii 
pentru Evoluţia Umană şi Asociaţia "Jus Primi Viri" - Roma în colaborare 
cu Institutul Român pentru Drepturile Omului. 

Activităţi de formare în domeniul drepturilor omului, organizate de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului la Topliţa- Harghita. 

Curs pe tema drepturile economice, sociale şi culturale cu specială referire 
la dreptul la sănătate, organizat de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului la Sibiu. 

Masă rotundă cu tema "Dreptul de autor", organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului cu ocazia Zilei Mondiale a Cărţii şi Drepturilor 
de Autor. Manifestarea a fost urmată de deschiderea unei expoziţii de carte 
cu lucrări editate sub egida Institutului Român pentru Drepturile Omului. 

Lansarea lucrării "Dreptul la sănătate şi sănătatea acestui drept" - editată 

de Institutul Român pentru Drepturile Omului, organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Universitatea Al.Ioan 
Cuza din Iaşi. 

Curs cu tema "Drepturile culturale", organizat de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului, cu concursul unor reprezentanţi ai Centrului de Studii 
pentru Evoluţia Umană şi Asociaţia "Jus Primi Viri"- Roma. 

Deschiderea oficială a primului curs de educaţie pentru apărarea 

drepturilor copilului din România, destinat cadrelor didactice care predau 
în învăţământul preşcolar, organizat de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Cercetării 
Ştiinţifice şi Tineretului şi Casa Corpului Didactic Mureş. 

Masă rotundă cu tema "Drepturile omului într-o Europă unită; noi 
perspective", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, 
pace şi toleranţă şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, cu 
ocazia Zilei Europei. 
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15 mai 2007 Masă rotundă cu tema "Familia română şi Uniunea Europeană - o nouă 
provocare, dar şi o nouă şansă", consacrată Zilei Internaţionale a Familiei 
şi Zilei Familiei Române, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România. 

17-18 mai 2007 Conferinţa cu tema "Dreptul la sănătate", organizată de Consiliul Local 
Mâneciu cu concursul unor membri ai Institutului Român pentru 
Drepturile Omului. 

17-19 mai 2007 Întâlnire de lucru pentru pregătirea simpozionului internaţional Drepturile 
omului-dimensiune spirituala şi acţiune civică. 

5 iunie 2007 Masă rotundă cu tema "Schimbările climatice, mediul şi sănătatea", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia Română pentru un Mediu Sănătos şi Asociaţia pentru Naţiunile 
Unite din România, cu concursul Universităţii Ecologice Bucureşti. 

11 iunie 2007 Dezbatere cu tema "Combaterea discriminării şi intoleranţei în spaţiul 
OSCE", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Asociaţia Română pentru Naţiunile Unite din România. 

15-17 iunie 2007 Simpozion internaţional cu tema "Drepturile omului-dimensiune spirituala 
şi acţiune civică, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului 
în parteneriat cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Episcopia romano
catolică - Iaşi şi Universitatea "Al.I.Cuza"din Iaşi. 

5-6 iulie 2007 Simpozion cu tema "Bioetica şi drepturile omului", organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu "Clubul de la Cheia". 

12-15 iulie 2007 Cursurile de vară ale Universităţii Internaţionale a Drepturilor Omului cu 
tema "Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului", organizate de 
către Institutul Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu Catedra 
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, 

Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România - ANUROM şi Clubul de 
la Cheia "Victor Dan ZIătescu". 

18-20 iulie 2007 Masă rotundă cu tema "Solidaritatea între generaţii", organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Catedra 
UNESCO pentru democraţie, pace şi toleranţă cu ocazia Zilei Mondiale a 
Populaţiei. 

23-26 iulie 2007 Etapa naţională a Concursului cu tema "Democraţie şi toleranţă", 
organizată la Sfintu Gheorghe, de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului, Direcţia generală management învăţământ preuniversitar în 
colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Covasna. 

31 iulie-7 august2007 Masă rotundă cu tema "Drepturile culturale", organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu Catedra UNESCO 
pentru democraţie, pace şi toleranţă, cu "Clubul de la Cheia", Muzeul 
Ştiinţelor Naturii - Cheia şi Muzeul etnografic - Săcele. 

15-19 august 2007 Masă rotundă cu tema "Dreptul la protecţia sănătăţii al persoanelor aflate 
în pragul sărăciei extreme. Rezoluţia 2/2 a Organizaţiei Naţiunilor Unite", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România. 

21-23 august 2007 Dezbatere cu tema "Drepturile omului şi sărăcia extremă", organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Catedra 
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, Agenţia 
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pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş şi Asociaţia pentru Naţiunile 
Unite din România. 

Masă rotundă cu tema "Dreptul la un mediu sănătos şi dreptul la sănătate", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
"Clubul de la Cheia" şi Muzeul Ştiinţelor Naturii - Cheia. 

Dezbatere cu tema "Drepturile economice şi sociale în contextul luptei 
împotriva excluziunii sociale", organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Agenţia pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Maramureş şi Catedra UNESCO pentru drepturile omului, 
democraţie, pace şi toleranţă . 

Masă rotundă cu tema "Libertatea de exprimare în jurisprudenţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului", organizată la Iaşi de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului. 

Masă rotundă cu tema "Protecţia socială şi nediscriminarea în muncă", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Agenţia pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş cu ocazia pregătirii Târgului de 
job-uri. 

Reuniune cu tema "Măsuri de luptă împotriva rasismului prin educaţie", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului. 

Masă rotundă cu tema "Rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al 
Organizaţiei pentru Cooperare şi Securitate în Europa în dezvoltarea 
instituţiilor democratice privind drepturile omului", organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România, Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi 
toleranţă şi Clubul de la Cheia. 

Dezbatere cu tema "Planul de acţiune al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi 
măsurile de prevenire a terorismului", organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului, Catedra UNESCO pentru drepturile omului, 
democraţie, pace şi toleranţă şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România. 

Masă rotundă cu tema "Evoluţia sistemului judiciar în România", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare 
cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România cu ocazia Zilei mondiale 
a Dreptului. 

Masă rotundă cu tema "Poluarea atmosferică - un grav pericol pentru 
sănătate", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Asociaţia Română pentru Drepturile Omului la un Mediu 
Sănătos cu prilejul Zilei Internaţionale pentru Conservarea Stratului de 
Ozon. 

Cursuri de educaţie pentru drepturile omului, destinate personalului 
didactic din învăţământul preuniversitar din Luduş şi TârguI Mureş, 
organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu 
Casa Corpului Didactic Mureş. 

Dezbatere cu tema "Educaţia pentru pace şi drepturile omului", organizată 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România, cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii. 

Masă rotundă cu tema "Peisajul cultural, sumă a diversităţii culturale", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Catedra 
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UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, cu 
prilejul Zilelor Europene ale Patrimoniului. 

23-26 septembrie 2007 Activităţi de educaţie pentru drepturile omului organizate de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului la Miercurea Ciuc. 

1 octombrie2007 Masă rotundă cu tema "Dreptul la sănătate şi calitatea vieţii persoanelor 
vârstnice", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia 
Română pentru Apărarea Drepturilor Omului la Vârsta a Treia, cu prilejul 
Zilei internaţionale a persoanelor vârstnice. 

8octombrie2007 Simpozion cu tema "Administraţia publică şi libertăţile religioase", 
organizat la Târgovişte de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi 
Asociaţia Conştiinţă şi Libertate în colaborare cu Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa. 

9 octombrie 2007 Simpozion cu tema "Administraţia publică şi libertăţile religioase", 
organizat la Focşani de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi 

Asociaţia Conştiinţă şi Libertate în colaborare cu Primăria Focşani. 

17 octombrie 2007 Dezbatere cu tema "Rolul societăţii civile în strategia naţională de 
prevenire şi combatere a sărăciei", organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului cu concursul Asociaţiei pentru Naţiunile Unite din 
România şi Family Forum cu ocazia Zilei Mondiale de Eradicare a 
Sărăciei. 

19-21 octombrie 2007 Simpozion cu tema "Drepturile copilului reflectate în Convenţia 
Organizaţiei Naţiunilor Unite şi în legislaţia românească", organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România - ANUROM şi Asociaţia Clubul de 
la Cheia. 

22 octombrie 2007 Masă rotundă cu tema "Securitate, dezvoltare, drepturile omului", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România. 

23-25 octombrie 2007 Dezbatere cu tema "Reforma instituţională a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite", organizată la Târgu Mureş de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului cu prilejul împlinirii a 52 de ani de la aderarea României la 
Organizaţia Naţiunilor Unite şi acceptării Cartei Naţiunilor Unite. 

24 octombrie 2007 Masă rotundă cu tema "Securitate, dezvoltare, drepturile omului", 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, cu prilejul încheierii 
Săptămânii ONU în România. 

24-25 octombrie 2007 Masă rotundă cu tema "Organizaţia Naţiunilor Unite - prezent şi viitor", 
organizaă de Institutul Român pentru Drepturile Omului la Târgu Mureş. 

31 octombrie 2007 Seminar cu tema "Democraţia şi drepturile omului în secolul al XXI-lea", 
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu 
Şcoala nr. 190 "Marcela Peneş". 

5-8 noiembrie 2007 Cursuri de educaţie pentru drepturile omului, destinate personalului 
didactic din învăţământul preuniversitar din Luduş şi TârguI Mureş, 
organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu 
Casa Corpului Didactic Mureş. 
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Întâlnire cu domnul judecător Prafullachandra Natwarlat Bhagwati, expert 
în Comitetul Drepturilor Omului al Organizaţiei Naţiunilor Unite, fost 
preşedinte al Comitetului Drepturilor Omului şi al Curţii Supreme a Indiei. 

Masă rotundă cu tema "Educaţia pentru ştiinţă şi tehnologie în România" 
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, cu ocazia Zilei mondiale a 
ştiinţei pentru pace şi dezvoltare. 

Conferinţă cu tema "Drepturile electorale", organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului la Universitatea Ovidius din Constanţa. 

Dezbatere cu tema "Drepturile omului, pace şi toleranţă" organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului cu ocazia Zilei Internaţionale 
a Toleranţei. 

Masă rotundă cu tema "Dreptul la o copilărie fericită", organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Liga 
Independentă Română pentru Drepturile Copilului şi Tânărului, cu ocazia 
Zilei Mondiale a Copilăriei. 

Jurizarea lucrărilor pentru Concursul naţional de creativitate didactică în 
domeniul materialelor auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile 
omului, democraţie şi o cultură a păcii în învăţământul preuniversitar -
ediţia a IV-a, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Casa 
Corpului Didactic Galaţi. 

Întâlnire cu doamna dr. Agata Fijalkowski, conferenţiar universitar în 
cadrul Facultăţii de drept a Universităţii Lancaster din Marea Britanie. 

Seminar cu tema "Drepturile omului şi protecţia victimelor terorismului", 
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului la Iaşi. 

Masă rotundă cu tema "Drepturile omului şi protecţia victimelor 
terorismului", organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Asociaţia Clubul de la Cheia 

Activităţi de educaţie pentru drepturile omului, organizate la Iaşi în cadrul 
Decadei drepturilor omului. 

Masă rotundă cu tema "Promovarea şi protecţia drepturilor omului din 
perspectivă universală şi europeană", organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Mureş. 

Simpozion cu tema "Administraţia publică şi religia", organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia 
Conştiinţă şi Libertate la Câmpina. 

Masă rotundă cu tema "Libertatea conştiinţei şi a religiei în România şi în 
alte ţări europene", organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului la Iaşi. 

Simpozion şi reuniunea finală a celei de-a IV-a ediţii a Concursului 
naţional de creativitate didactică în domeniul materialelor auxiliare 
destinate educaţiei pentru drepturile omului, democraţie şi o cultură a păcii 
în învăţământul preuniversitar, organizat de Institutul pentru Drepturile 
Omului în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi 
Casa Corpului Didactic Galaţi. 
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7-8 decembrie 2007 Finalizarea ediţiei a II-a a Concursului naţional pe teme privind drepturile 
copilului cu tema "Imagini din copilăria mea", organizat de Şcoala 
"Constantin Brâncuşi" din Slatina împreună cu Institutul Român pentru 
Drepturile Omului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt şi Casa Corpului 
Didactic Slatina. 

10 decembrie 2007 Simpozion cu tema "Demnitate şi justiţie pentru toţi", organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 
a Senatului, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a Camerei 
Deputaţilor şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România cu prilejul 
Zilei internaţionale a drepturilor omului. 

10-14 decembrie 2007 Masă rotundă cu tema "Comunicarea dintre instituţiile statului, societatea 
civilă şi instituţiile naţionale în domeniul drepturilor omului", organizată 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Catedra 
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă. 

10-15 decembrie 2007 Activităţi de educaţie pentru drepturile omului, organizate de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Mitropolia Moldovei şi 
Bucovinei, Episcopia Romano - Catolică şi Universitatea "Al. Ioan Cuza". 

11-13 decembrie 2007 Masă rotundă cu tema "Dreptul la învăţătură - drept fundamental al 
omului", organizată la Slatina de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului. 

14 decembrie 2007 Întâlnire cu domnul profesor Paulo Sergio Pinheiro, expert independent 
al Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind violenta 
împotriva copiilor, organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului şi Ministerul Afacerilor Externe. 

14-17 decembrie 2007 Masă rotundă cu tema "Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
- dimensiunea socială-europeană, protecţia climatului de muncă şi 
politicile de imigrare", organizată de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în colaborare cu AJOFM Maramureş. 

17-20 decembrie 2007 Curs cu tema "Demnitate şi justiţie", organizat de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România - ANUROM şi Asociaţia Clubul de la Cheia. 

17-20 decembrie 2007 Reuniunea cu tema "Democraţia şi drepturile omului. Reforma sistemului 
Organizaţiei Naţiunilor Unite în domeniul drepturilor omului", organizată 
la Măneciu de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Clubul de la Cheia. 

18-21 decembrie 2007 Întâlnire cu tema "Demnitatea şi justiţia în statul de drept. Importanţa 
principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat", organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Catedra UNESCO pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă. 

18-21 decembrie 2007 Activităţi de educaţie pentru drepturile omului, organizate de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Casa Corpului Didactic 
Galaţi la filialele Tecuci şi Târgu-Bujor. 
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11 ianuarie 2007 

16 ianuarie 2007 

24 ianuarie 2007 

29 ianuarie 2007 

1-3 februarie 2007 

5-9 februarie 2007 

15 februarie 2007 

20 februarie 2007 

21 februarie 2007 

21 februarie 2007 

27 februarie 2007 

15 martie 2007 

18 martie 2007 
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ANEXA B 

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI 

Colocviu interna~onal cu tema ,,Impactul dreptului comunitar al mediului asupra 
legislaţiei interne a statelor membre a Uniunii Europene. Cazurile Franţei şi 
României", organizat de Universitatea Ecologică Bucureşti, Universitatea din 
Limoges, C.R.I.D.E.A.U,-CNRS şi Uniunea Juriştilor din România. 

Manifestare consacrată artei abstracte italiene din perioada 1910-1960, 
organizată de Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, Ambasada Italiei la 
Bucureşti, Institutul Italian de Cultură "Vito Grasso" şi Muzeul Naţional 
de Artă al României. 

Manifestare cu tema "Ziua memoriei", organizată de Institutul Italian de 
Cultură "Vito Grasso" şi Centrul de Studii Ebraice "Goldstein Goren" cu 
ocazia Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. 

Ceremonie comemorativă prilejuită de Ziua Internaţională de Comemorare a 
Victimelor Holocaustului, organizată de Organizaţia Naţiunilor Unite la Geneva. 

Cel de-al treilea Congres mondial contra pedepsei capitale, organizat de 
către Asociaţia "Ensemble contre la peine de mort" la Paris sub înaltul 
patronaj al preşedintelui francez, ES domnul Jacques Chirac, şi a 
cancelarului german, ES doamna Angela Merkel. 

Cel de-al doilea Congres al Asociaţiei francofone a Comisiilor naţionale 
de promovare şi protecţie a drepturilor omului cu tema "Unitatea în 
diversitate. De la respectul pentru diversitatea culturală la exercitarea 
efectivă a drepturilor", organizat la Rabat cu concursul Organizaţiei 
Internaţionale a Francofoniei. 

Deschiderea ciclului de dezbateri "Memorii şi identităţi ale Europei 
regăsite", organizate de Institutul Italian de Cultură "Vito Grasso" şi 
Institutul de Istorie "Nicolae Iorga". 

Masa rotundă cu tema "Romii, de la dezrobire juridică la dezrobire 
spirituală", organizată de Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor împreună cu 
Agenţia Naţională pentru Romi şi Partida Romilor "Pro-Europa" cu 
prilejul celebrării Zilei Dezrobirii. 

Seminar cu tema "Răspunderea disciplinară a magistraţilor şi noţiunile de 
«rea credinţă» şi «gravă neglijenţă» în administrarea justiţiei", organizat 
în cadrul Proiectului Phare de înfrăţire instituţională "Asistenţă pentru 
Consiliul Superior al Magistraturii". 

Şedinţa de lucru a Comitetului Naţional Român de Bioetică cu tema 
"Programul de promovare a declaraţiilor UNESCO - organizarea Şcolii de 
jurnalism", organizată de Comisia Naţională a României pentru UNESCO. 

Program de prevenire a consumului de droguri în rândul elevilor de 
gimnaziu cu tema "Tentaţia de lângă noi-tutun, alcool, droguri uşoare", 
organizat de Şcoala nr.190 "Marcel a Peneş", clasa a VII-a. 

Dezbatere cu tema "Cruciade şi ordine cavalereşti între Marea Neagră şi 
Europa de sud-est", organizată în cadrul ciclului de dezbateri "Memorii şi 
identităţi ale Europei regăsite", de Institutul Italian de Cultură "Vito 
Grasso" şi Institutul de Istorie "Nicolae Iorga". 

Adunarea Generală a Regiunii Europene a Organizaţiei Mondiale a 
Familiei, organizată la Berlin. 
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19 martie 2007 Conferinţa cu tema "De ce rasism în 2007?", organizată de Asociaţia Verzii 
în colaborare cu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. 

19-20 martie 2007 Conferinţa Europeană a Organizaţiei Mondiale a Familiei cu tema : 
"Europa -loc de întâlnire - Familiile şi generaţiile pe noi căi", organizată 
la Berlin în cadrul preşedinţiei germane a Uniunii Europene. 

22-24 martie 2007 Congresul naţional al studenţilor la comunicare cu tema "Cursa contra 
timp. Comunicarea de criză", organizată de Universitatea Bucureşti -
Facultatea de Litere. 

23-24 martie 2007 Reuniunea Consiliului de administraţie al Asociaţiei francofone a 
Comisiilor naţionale de promovare şi protecţie a drepturilor omului, 
organizată la Palatul Naţiunilor - Geneva. 

29 martie 2007 Sesiunea ştiinţifică cu tema "Dreptul românesc în condiţiile postaderării la 
Uniunea Europeană", organizată de Institutul de Cercetări Juridice "Andrei 
Rădulescu" în colaborare cu Academia Română - Secţia de Ştiinţe 
economice, juridice şi sociologie. 

2-3 aprilie 2007 Seminar cu tema "Analizarea cadrului legal în materia sancţionării 
disciplinare a magistraţilor şi definirea necesităţii de modificare a legilor", 
organizat de Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul proiectului de 
înfrăţire instituţională ,,Asistenţă pentru Consiliul Superior al Magistraturii". 

24 aprilie 2007 Seminar cu tema "Provocarea utopiei. Europa lui Altiero Epinelli şi Europa 
de azi", organizată de Ambasada Italiei la Bucureşti şi Institutul Italian de 
Cultură "Vito Grasso" cu ocazia centenarului naşterii lui Altiero Epinellii. 

3-4 mai 2007 Dezbatere cu tema "Drepturile omului şi dreptul la muncă", organizată de 
Primăria Mâneciu la Cheia. 

16 mai 2007 Participare la întâlnirea de lucru a Grupului 2 - unificarea practicii 
judiciare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. 

25-26 mai 2007 Conferinţa internaţională cu tema ,,Impactul europenizării asupra administraţiei 
publice", organizată la Palatul Parlamentului de Şcoala Naţională de Studii 
Politice şi Administraţie, Facultatea de Administraţie Publică. 

3 O mai 2007 Simpozion internaţional cu tema ,,Religia şi dreptul, impactul lor asupra societăţii 
umane", organizat de Centrul de Studii şi Cercetări Religioase şi Juridico
Canonice al celor Trei Religii Monoteiste (mozaică, creştină şi islamică)- afiliat 
Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa. 

31 mai 2007 Simpozion internaţional cu tema "Cetăţenia europeană şi Cetăţenia 
naţională", organizat de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii 
Ovidius-Constanţa. 

6 iunie 2007 Sesiune de informare cu tema "Cadrul legal şi mecanismele aplicate în 
Uniunea Europeană şi în statele membre, care asigură transparenţa 
procesului legislativ vis-a-vis de societatea civilă", organizată de Senatul 
României în cadrul Proiectului Phare al Senatului "Întărirea capacităţii 
administrative a Senatului". 

6 iunie 2007 Întâlnirea pregătitoare a Conferinţei OSCE la nivel înalt privind 
combaterea discriminării şi promovarea respectului şi înţelegerii reciproce, 
cu ONG-urile de profil din spaţiul OSCE, organizată de Ministerul 
Afacerilor Externe la Palatul Parlamentului. 

7-8 iunie 2007 Conferinţa la nivel înalt a OSCE cu tema "Combaterea discriminării, 
promovarea respectului şi înţelegerii reciproce" şi Summitul ţărilor din 
Europa de Sud-Est, organizate de Ministerul Afacerilor Externe la Palatul 
Parlamentului. 
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12-13 iunie 2007 

15 iunie 2007 

19 iunie 2007 

27-29 iunie 2007 

29 iunie 2007 

29 iunie 2007 

9-10 iulie 2007 

22 august 2007 

22 august 2007 

11 septembrie 2007 

12-15 septembrie 2007 

13-14 septembrie 2007 

17septembrie 2007 

21 septembrie 2007 
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Workshop cu tema "Etica judiciară-temeiurile şi perspectivele sale într-o 
viziune comparativă europeană", organizat de Consiliul Superior al 
Magistraturii în cadrul proiectului de înfrăţire instituţională cu tema 
"Asistenţă pentru Consiliul Superior al Magistraturii". 

Festivitatea de inaugurare a Palatului de Justiţie din CăIăraşi. 

Lansarea oficială a proiectului cu tema "Caravana pentru informare şi 
formare în domeniul nediscriminării", organizată de Consiliul Naţional 
pentru Combaterea Discriminării, Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare - PNUD România în parteneriat cu APD Focşani. 

Workshop cu tema ,,Apărarea reputaţiei profesionale a magistraţilor", organizat 
de Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul proiectului de înfrăţire 

instituţională cu tema "Asistenţă pentru Consiliul Superior al Magistraturii". 

Ceremonia de absolvire a promoţiei 2005-2007 "Dimitrie Alexandresco", 
organizată de Institutul Naţional al Magistraturii . 

Masă rotundă cu tema "Ziua Justiţiei - instituită în onoarea sistemului 
judiciar românesc", organizată cu prilejul "Zilei justiţiei" de Asociaţia 
Română a Magistraţilor Ordinului Judiciar. 

Seminar cu tema "Stabilirea unei planificări pe termen mediu şi lung 
pentru Institutul Naţional al Magistraturii privind recrutarea auditorilor şi 
a formatorilor", organizat de Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul 
proiectului de înfrăţire instituţională cu tema "Asistenţă pentru Consiliul 
Superior al Magistraturii". 

Prezentarea importantelor aspecte de pe parcursul derulării proiectului cu 
tema "Caravana pentru informare şi formare în domeniul nediscriminării" , 
organizată de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, 
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare - PNUD România. 

Lansarea noii ediţii a cărţii "Discriminarea rasială", autor prof.dr. Ion 
Diaconu, tipărită sub auspiciile Programului Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare. 

Seminar cu tema "IT-ul în administrarea sistemului judiciar", organizat de 
Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul proiectului de înfrăţire 
instituţională "Asistenţă pentru Consiliul Superior al Magistraturii". 

Reuniunea la nivel înalt a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa cu tema "Victimele terorismului", organizată de Organizaţia pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa la Centrul de Congrese Hofburg din Viena. 

Workshop cu tema "Întărirea relaţiilor cu publicul şi cu reprezentanţii 
mass-media din instituţiile juridice - metode şi experienţe din perspectivă 
comparativă europeană", organizat de Consiliul Superior al Magistraturii 
în cadrul proiectului de înfrăţire instituţională "Asistenţă pentru Consiliul 
Superior al Magistraturii". 

Workshop cu tema "Inamovibilitatea judecătorilor şi stabilitatea 
procurorilor şi destituirea sau revocarea pentru motive ce nu ţin de 
chestiuni disciplinare", organizat de Consiliul Superior al Magistraturii în 
cadrul proiectului de înfrăţire instituţională "Asistenţă pentru Consiliul 
Superior al Magistraturii". 

Masă rotundă cu tema "Instituţiile independente de protecţie a drepturilor 
copilului în Europa", organizată la Palatul Parlamentului de Organizaţia 
Salvaţi Copiii - România cu prilejul vizitei în România a domnului 
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Thomas Hammarberg, comisar pentru drepturile omului din cadrul 
Consiliului Europei. 

22-28 septembrie2007 Reuniunea Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa cu tema 
"Implementarea dimensiunii umane", organizată de Departamentul pentru 
instituţii democratice şi drepturile omului din cadrul Organizaţiei pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa la Varşovia. 

24-25 septembrie 2007 Cea de a XII-a Sesiune Naţională de Comunicări Ştiinţifice cu tema 
"Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, Cultură, Civilizaţie", 
organizată la Miercurea Ciuc de Muzeul Carpaţilor Răsăriteni şi a 
Centrului Eclesiastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" din 
cadrul Episcopiei Covasnei şi Harghitei. 

27 septembrie 2007 Întâlnirea asociaţiilor profesionale ale magistraţilor în vederea prezentării 
punctului de vedere al acestora Consiliului Superior al Magistraturii asupra 
proiectului întocmit de Consiliu privind Modificarea Legilor Justiţiei. 

1-5 octombrie 2007 Reuniunea Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa cu tema 
"Implementarea dimensiunii umane", organizat de Departamentul pentru 
instituţii democratice şi drepturile omului din cadrul Organizaţiei pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa la Varşovia. 

2 octombrie 2007 Seminarul cu tema "Imaginea publică a sistemului judiciar în România şi 
în Uniunea Europeană şi bazele pe care se construieşte această imagine 
perspectivă comparativă europeană", organizat de Consiliul Superior al 
Magistraturii în cadrul proiectului de înfrăţire instituţională "Asistenţă 
pentru Consiliul Superior al Magistraturii". 

3 octombrie 2007 Conferinţa cu tema "Promoting National Interests of Romania within the 
European Union", organizată de Asociaţia Română pentru Clubul de la 
Roma-ARCoR şi Institutul Bancar Român în parteneriat cu Candole Partners. 

13 octombrie 2007 Seminarul internaţional cu tema "Legislaţia internaţională şi drepturile 
omului", organizat sub auspiciile Secretarului General al Consiliului Europei 
în Republica Cipru, cu participarea Asociaţiei pentru Drepturi şi Libertăţi şi 
Asociaţiei Internaţionale pentru Protecţia Drepturilor Omului din Cipru. 

18-19 octombrie 2007 Întâlnirea Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa cu tema 
"Combaterea exploatării sexuale a copiilor", organizată la Hofburg, Viena. 

22-23 octombrie 2007 Workshop cu tema "Apărarea reputaţiei profesionale a magistraţilor", 
organizat de Consiliul Superior al Magistraturi i în cadrul proiectului de 
înfrăţire instituţională "Asistenţă pentru Consiliul Superior al 
Magistraturii" la Curtea de Apel Timişoara. 

25 octombrie 2007 Seminar cu tema "Independenţa justiţiei - în ce fel poate fi prejudiciată şi 
care este cel mai bun mod de a o proteja", organizat la Palatul de Justiţie 
de Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul proiectului de înfrăţire 
instituţională "Asistenţă pentru Consiliul Superior al Magistraturii". 

26 octombrie 2007 Conferinţa internaţională cu tema "Drepturile omului şi lupta împotriva 
dependenţei de droguri", organizată de Asociaţia pentru Siguranţa 
Comunitară şi Antidrog. 

5 noiembrie 2007 Seminar internaţional cu tema "Drepturile femeilor: de la universal la 
regional", organizat de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe 
Politice şi Facultatea de Drept, cu sprijinul U.N.D.P. şi al Ministerului 
Afacerilor Externe, în Aula Universităţii Bucureşti. 

8-9 noiembrie2007 Reuniunea internaţională Agora cetăţenilor 2007, organizată de 
Parlamentul European în vederea informării şi consultării democratice în 
legătură cu viitoarea construcţie europeană. 
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10 noiembrie 2007 

15-16 noiembrie 2007 

26-28 noiembrie 2007 

28 noiembrie 2007 

26 noiembrie-

2 decembrie 2007 

30 noiembrie2007 

6-7 decembrie 2007 

9-11 decembrie 2007 

12 decembrie 2007 

12-16 decembrie 2007 

13 decembrie 2007 

14 decembrie 2007 
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Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa Lordului 
Anthony Giddens, Profesor Emerit, profesor de sociologie la Universitatea 
Cambridge, fost Decan la London School ofEconomics din Marea Britanie, 
organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administraţie Publică. 

Conferiţa internaţională cu tema "Separaţia şi echilibrul puterilor în stat 
garanţie a independenţei justiţie", organizată de Consiliul Superior al 
Magistraturii în cadrul proiectului de înfrăţire instituţională "Asistenţă 
pentru Consiliul Superior al Magistraturii". 

Conferinţa cu tema "Politici şi religie în noua Europă", organizată de 
Parlamentul European. 

Program aniversar cu tema "Lumini în Bucureştiul de odinioară", 
organizat de clasa a III -a A, a Şcolii nr.190 "Marcela Peneş", cu prilejul 
împlinirii a 150 de ani de la iluminarea oraşului Bucureşti cu gaz lampant, 
în cadrul Programului Internaţional UNESCO - SEMEP cu terna 
"Descoperă diversitatea". 

Al3-lea Summit al Organizaţiei Mondiale a Familiei cu tema "Combaterea 
sărăciei - Mobilizare în vederea acţiunii privind construirea unor punţi de 
comunicare, a încrederii, a capabilităţilor şi a parteneriatului", organizat la 
Varşovia de Organizaţia Mondială a Familiei în parteneriat cu Guvernul 
Poloniei, Fundaţia Jolanta Kwasniewska "Comunicare fără bariere" şi 
Centrul AIDS Polonia. 

A XXI-a Adunare Generală a Organizaţiei Mondiale a Familiei desfăşurată 
la Varşovia. 

Conferinţa internaţională cu tema "Constituţionalizarea vieţii politico
juridice. Rolul Curţilor Constituţionale", organizată cu prilejul împlinirii 
a 15 ani de activitate a Curţii Constituţionale la Palatul Parlamentului, Sala 
"Drepturilor Omului". 

Reuniunea consultativă cu societatea civilă a Agenţiei Drepturilor 
Fundamentale cu terna "Platforma Drepturilor Fundamentale" organizată 
de Uniunea Europeană la Bruxelles. 

Lansarea lucrării "România după Malta - 875 de zile la Externe", 
volumele 3, 4, 5 (1 ianuarie -30 iunie 1991) - autor Adrian Năstase, 
organizată de Fundaţia Europeană Titulescu". 

Mese rotunde cu tema "Carta socială şi pregătirea forţei de muncă" şi 
"Guvernare modernă şi dreptul la o bună guvernare", organizate de 
Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă. 

Lansarea în România a studiului Secretarului General al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind violenţa împotriva copiilor, organizată de 
UNICEF, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse - Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Ministerul Afacerilor 
Externe la Palatul Parlamentului - Sala Drepturilor Omului, cu 
participarea domnului profesor Paulo Sergio Pinheiro, expert independent 
al Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind violenţa 
împotriva copiilor. 

Masa rotundă cu terna "Aplicarea Convenţiei - cadru pentru protecţia 
minorităţilor naţionale în România. Rezultate şi perspective", organizată 
de Departamentul pentru Relaţii interetnice din cadrul Guvernului 
României şi Consiliul Europei. 
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