IV. RAPORT DE ACTIVITATE

al Institutului Român pentru Drepturile Omului
pe anul 2003
Institutul Român pentru Drepturile
Omului a fost înfiinţat prin Legea nr. 9/1991
ca organism independent, cu personalitate
juridică, în scopul de a asigura o mai bună
cunoaştere de către organismele publice,
asociaţiile neguvernamentale şi cetăţenii
români a problematicii drepturilor omului, a
modului în care drepturile omului sunt
garantate în alte ţări, In special în ţările cu
puternice tradiţii democratice . în acelaşi
timp, fiind singura persoană juridică de drept
public din România învestită cu atribuţii de
centru de informare, cercetare, documentare
şi educare în domeniul drepturilor omului,
institutul are ca scop şi informarea opiniei
publice de peste hotare şi a organismelor
internaţionale în legătură cu modalităţile
practice prin care drepturile omului sunt
asigurate şi respectate în România.
Experienţa acumulată în cei peste 12 ani
de activitate , dar şi buna colaborare şi
prestigiul câştigat în rândul unor organisme
guvernamentale şi neguvernamentale din
ţară şi de peste hotare au făcut ca şi în anul
2003 Institutul Român pentru Drepturile
Omului să-şi îndeplinească în bune condiţii
atribuţiile ce-i revin prin lege, organizând, în
acelaşi
timp , numeroase acţiuni şi
manifestări ştiinţifice consacrate respectării şi
promovării drepturilor omului care au avut
un larg ecou pe plan naţional şi
internaţional.

Direcţiile principale ale activităţii IRDO în
2003 - pe care ne propunem, de altfel, să le
prezentăm în continuare - au fost centrate
pe efortul întregii societăţi româneşti
consacrat integrării europene şi în NATO
ţinând cont şi de faptul că, unul din
principalele criterii ce trebuie îndeplinit este
cel al unei democraţii reale în care drepturile
omului să fie pe deplin respectate. în acelaşi
timp, au fost continuate şi dezvoltate
programele realizate în parteneriat cu ONU şi
Consiliul Europei. Prin cercetările efectuate,
cursurile de formare, manifestările ştiinţifice,
schimburile de experienţă organizate şi
materialele publicate de Institut, s-a urmărit
mai buna înţelegere atât de către specialişti,
cât şi de publicul larg a standardelor
internaţionale,
a
instrumentelor şi
mecanismelor de protecţie şi promovare a
drepturilor omului pe plan internaţional şi la
care România a aderat, în scopul facilitării
unei aplicări rapide şi corecte şi pe plan
naţional; în acelaşi timp s-a urmărit modul şi
ritmul în care organismele guvernamentele
îşi îndeplinesc obligaţiile asumate în această
direcţie , modalităţile prin care pot fi depăşite
unele carenţe, ce mai există dar şi
eficientizarea căilor prin care organizaţiile
neguvernamentale, societatea civilă, în
general, ar putea interveni.

1. CERCETĂRI CONSACRATE UNOR ASPECTE ALE PROMOVĂRII
ŞI RESPEcrĂRII DREPTURILOR OMULUI îN ROMANIA ŞI PE PLAN INTERNAŢIONAL
Una

dintre

principalele laturi ale
de Institutul Român
pentru Drepturile Omului, cercetarea
diferitelor aspecte legate de drepturile
omului, a constituit şi în cursul anului 2003
o preocupare importantă pentru IRDO.
Tematica abordată în studiile efectuate a
fost diversificată, acoperind practic, atât
apecte generale ale istoriei şi evoluţiei
drepturilor omului în lume, în Europa şi în
ţara noastră, 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. în afara primelor
două generaţii de drepturi ale omului, 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.
activităţii desfăşurate
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în funcţie de diferitele criterii, se pot
face mai multe clasificări în ceea ce priveşte
studiile şi cercetările efectuate.
Astfel, au existat lucrări de mare
amploare, cu desfăşurarea extinsă pe
durata a mai mult de un an, precum şi
lucrări de amploare mai redusă, vizând
domenii specializate, care a fost începute şi
finalizate în cursul anului 2003. Cum este şi
de aşteptat, în primul caz, de regulă, este
vorba de lucrări realizate de echipe de doi
sau mai mulţi cercetători, tocmai pentru
aprofundarea abordării în condiţiile unui
subiect vast.
în cea de-a doua categorie, aceea a studiilor
de mai mică amploare, intră cercetări
efectuate de obicei de un singur autor,
rezultatele cercetării materializându-se de
regulă printr-un studiu publicat în paginile
revistei trimestriale "Drepturile omului", sau
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într-un raport prezentat în cadrul actiunilor
organizate de IRDO sau de institutii cu care
IRDO colaborează. În această categorie intră
marea majoritate a studiilor şi cercetărilor
efectuate în cadrul sau cu participarea
Institutului Român pentru Drepturile
Omului.
Alte posibile grupări ale studiilor şi
cercetărilor efectuate ar fi:
În funcţie de tematică:
- cercetări care au abordat o tematică
generală;

- cercetări consacrate instrumentelor şi
mecanismelor privind
protecţia
şi
promovarea drepturilor omului;
lucrări
consacrate protecţiei şi
promovării drepturilor omului;
- cercetări consacrate drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului, şi
anume:
- drepturi civile şi politice;
- drepturi economice, sociale şi culturale;
- dreptul la pace, dezvoltare şi la un
mediu sănătos.
În funcţie de autori:
- cercetări efectuate de specialiştii IRDO;
- cercetări efectuate de colaboratori ai
IRDO, sub egida Institutului;
- cercetări efectuate de specialişti ai
IRDO în colaborare cu specialişti din afara
Institutului.
O scurtă ilustrare a fiecărei categorii de
cercetări, demonstrează diversitatea temelor
abordate.
a) Abordări generale:

Artizanii gândirii moderne a
drepturilor omului;
- Constructia bazei comune: Declaratia
Universală a Drepturilor Omului;
.
- Conturarea protecţiei internaţionale a
drepturilor omului;
- Lupta împotriva discriminării;
- Drepturile omului - un sistem în
evoluţie;

- Naţiunile Unite - valori şi principii;
- Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului - temei al institutionalizării
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului;
- Aspecte ale politicii europene în
domeniul drepturilor omului;
- De la divergenţă la convergenţă prin
dialog şi cunoaştere;
- Importanţa primordială şi rolul
Constituţiei în statul de drept;
- Prolegomene la un drept instituţional
comunitar;
- Lupta împotriva corupţiei;
- Drepturile omului pentru generaţiile
viitoare;
Consideratii
asupra
ecologiei
limbajului;
.
- Ecologie şi biopolitică;
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- Bioetică;
- Bioetica şi cercetarea

genetică.

b)
Cercetări
consacrate
unor
instrumente juridice şi mecanisme de
protecţie şi promovare a drepturilor
omului:
De la Declaratia Universală a
Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană
a Drepturilor Omului la Carta Drepturilor
Fundamentale a Uniunii Europene;
- Eficacitatea organelor convenţionale de
monitorizare ale ONU;
Drepturile femeii şi Uniunea
Europeană;

- Declaratia
Omului
î~

a Drepturilor
jurisprudenţa
Curţii

Universală

Constituţionale;

- Acţiunea Mediatorului European în
vederea apărării drepturilor cetăţenilor şi
îmbunătătirii accesului la informatii în
cadrul instituţiilor Uniunii Europene; .
- Constituţionalizarea dreptului la mediu;
- Instituţia parlamentară - garant al
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
- Constituirea Comisiei parlamentare
speciale pentru egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi;
- Consiliul Legislativ în sprijinul
afirrnării drepturilor omului;
- Activităţi specifice ale Ministerului
Administraţiei şi Internelor în domeniul
drepturilor omului;
- Administraţia publică şi dreptul la
muncă;

Statutul

Parchetului

Naţional

Anticorupţie;

- Banca Centrală şi drepturile omului;
- Departamentul pentru Relaţii Interetnice - atribuţii şi direcţii de acţiune;
- Nediscriminarea în legislaţia internă;
- Dreptul la mediu şi jurisprudenţa
naţională şi internaţională;

- Răspunderea juridică pentru prejudiciile ecologice;
- Institutul Român pentru Drepturile
Omului şi standardele europene.
c) Cercetări consacrate protectiei
promovării drepturilor omului:
.

si
.

- Raport cu privire la evoluţia legislativă
a protecţiei şi promovării drepturilor omului
în România în perioada 2001-2002.

consacrate drepturilor si
.
Drepturi civile şi politice
d) Cercetări

libertăţilor rundamentale ale omului:

- Politici publice europene;
- Cetăţenie naţională -

cetăţenie

europeană;

- Aspecte ale politicii europene a
drepturilor omului;
- Consideraţii privind exercitarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale
cetăţeneşti în situaţii de criză ale statului de
drept;
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- Dreptul la libera circulaţie a persoanelor în statele membre ale Uniunii
Europene, cu referire specială la România;
- Aplicarea art. 13 al Declaraţiei de la
Durban - combaterea discriminării;
- Liberul acces la justiţie;
- Nediscriminarea în justiţie;
- Nediscriminarea în administraţie;
- Nediscriminarea în politică.

Drepturi economice, sociale

şi

culturale

- Familia contemporană;
- Scurt istoric al statutului şi drepturilor
femeii în lumea arabă şi islamică;
- Mass-media şi dreptul persoanelor de
descendenţă africană;
- Dreptul la educaţie

şi

drepturile

omului;
- Rolul educatiei civice şi juridice în
lupta împotriva coiupţiei;
- Treizeci şi cinci de ani de colaborare
ONU - România în domeniul demografic;
Protecţia
socială
a persoanelor
vârstnice;
- Dreptul fundamental la sănătate;
- Lupta anti-SIDA;
- Integrarea europeană - dimensiune
culturală.

Dreptul la pace, dezvoltare
mediu sănătos
pace

şi

la un

- dimensiunea
securitate - în sprijinul ONU;

Diplomaţia parlamentară

şi

- Mediul şi sănătatea;
- Mediu sănătos - oameni sănătoşi;
- Contenciosul în sfera urbanismului;
- Anul Internaţional al apei dulci;
- Dreptul la urbanism şi drepturile
omului;
- Protecţia mediului şi teledetecţia;
- Mediul un dar pentru toţi ce trebuie
păstrat pentru toţi-.

Egalitate - nediscriminare
-

Abordări

globale ale problematicii

egalităţii şi nediscriminării;

- Evoluţia populaţiei româneşti
asigurarea egalităţii de şanse între femei

şi

şi

bărbaţi;

- Dialogul între civilizaţii: promovarea
unei culturi a nonviolenţei, a păcii, a
nediscriminării şi a democraţiei;
- Egalitatea de şanse la nivel european.
Toată această enumerare, care nu este
nicidecum exhaustivă, nu are alt scop decât
acela de a sublinia faptul că în preocupările
Institutului Român pentru Drepturile
Omului privind cercetarea şi studierea
problematicii drepturilor omului nimic nu
este lăsat deoparte, nimic nu este
minimalizat, tocmai din convingerea că
drepturile omului sunt universale,
indivizibile şi interdependente.

II. PROGRAME DE FORMARE ŞI AcrMTĂŢI DE EDUCAŢIE
îN DOMENIUL DREPTURIWR OMULUI
Şi în cursul anului 2003 activităţile de
formare şi educaţie desfăşurate sub egida
Institutului au fost consacrate îndeplinirii
atribuţiilor conferite prin lege şi au urmărit
priorităţile de promovare a drepturilor
omului aşa cum au fost ele stabilite prin
Planul de activităţi adoptat de Consiliul
general.
Acţiunile întreprinse în acest domeniu au
vizat, printre altele, organizarea de programe
pentru mai buna cunoaştere a problematicii
drepturilor omului, protecţia şi promovarea
acestora, educaţia pentru cetăţenie
democratică şi pentru formarea unei culturi
a păcii în strânsă corelaţie cu obiectivele
incluse în documente ale ONU, ale CE sau
UE, cu deosebire în rezoluţiile privind
Deceniul mondial al educaţiei pentru
drepturile omului (1995-2004) şi respectiv,
Deceniul internaţional pentru o cultură a
păcii şi nonviolenţei pentru copiii lumii
(2001-2010).
Vizând grupuri ţintă din cele mai diverse
domenii de activitate - învăţământ,
administraţie

publică, justiţie,

sănătate,

persoane cu probleme specifice: femei, copii,
minorităţi etc. - acţiunile organizate au avut
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ca obiect principal însuşirea problematicii
drepturilor omului, formarea atitudinilor şi
comportamentului civic adecvat societăţilor
democratice, toleranţă şi respectul reciproc,
combaterea oricăror forme de discriminare.
în derularea activităţilor de educaţie şi
formare de formatori un rol important l-au
avut parteneriatele cu instituţii ale statului,
instituţii de învăţământ superior, culte
religioase, asociaţii profesionale, organizaţii
neguvernamentale din domeniul drepturilor
omului etc: care îşi dovedesc utilitatea în
reuşita activităţilor, în sporirea eficienţei
acestora, prin mai buna utilizare a
mijloacelor
materiale,
selectarea
beneficiarilor, mobilizarea experţilor şi nu în
ultimul rând, în valorificarea potenţialului
de influenţă acumulat.
Anul 2003 a consemnat continuarea
organizării
manifestărilor
devenite
tradiţionale - Universitatea Internaţională a
Drepturilor Omului - cursuri de vară, ajunsă
la cea de-a IX-a editie, Concursul national de
creativitate
didactică
în
d~meniul
materialelor auxiliare destinate educaţiei
pentru drepturile omului, democraţie, pace
în învăţământul preuniversitar, concursurile
113

naţionale

ale

drepturilor

elevilor

omului"

"Olimpiada

respectiv
cursuri de
masterat în cadrul Catedrei UNESCO pentru
drepturile omului, democraţie şi pace,
cursuri de pregătire pentru profesori şi
învăţători, pentru personalul din Ministerul
Administraţiei şi Internelor, jurişti şi alte
categorii socio-profesio,nale, precum şi
dezbateri, colocvii , seminarii consacrate
unor probleme de interes major, marcării
unor evenimente sau aniversări.
În acelaşi timp menţionăm şi iniţierea
unui colocviu international cu tema
"Artizanii gândirii mode~ne a drepturilor
omului", care fiind la prima ediţie a avut
un ecou deosebit atât în ţară, cât şi la ONU.
Referindu-ne în mod concret la
principalele activităţi desfăşurate în anul
2003, menţionăm următoarele:
1. Universitatea Internatională a
Drepturilor Omului, ajunsă la c~a de-a IX-a
ediţie, a fost organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în parteneriat cu
Senatul României şi cu Catedra UNESCO
pentru drepturile omului, democraţie , pace
şi toleranţă a Universităţii de Nord Baia
Mare, în colaborare cu Asociaţia pentru
Naţiunile Unite din România şi Clubul de la
Cheia "Victor Dan ZIătescu".
Această ediţie a cursurilor, având ca temă
centrală "Artizanii gândirii moderne a
drepturilor omului", s-a înscris în cadrul
manifestărilor consacrate împlinirii a 55 de
ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului, precum şi celui de al
treilea deceniu internaţional de luptă
împotriva rasismului şi discriminării rasiale
şi împlinirii a 10 ani de la intrarea României
în Consiliul Europei.
Principalele teme care au făcut obiectul
dezbaterilor acestei ediţii au fost: "Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului - piatra de
temelie a instituţionalizării la nivel
internaţional a drepturilor omului şi
libertăţilor fundamentale"; "Drepturile
omului - un sistem în evolutie"; "Tendinte
actuale şi perspective in domeni~l
drepturilor omului"; "Instrumentele şi
mecanismele de protecţie internaţională
împotriva rasismului şi discriminării";
"Instrumentele europene de promovare şi
protecţie
a
drepturilor
omului";
"Instrumentele naţionale de protecţie
împotriva discriminării"; "Rolul instituţiilor
statului şi al instituţiilor naţionale
independente în promovarea şi protecţia
drepturilor omului"; "Dialogul între
civilizaţii. Promovarea culturii nonviolenţei,
şi

"Democraţie şi toleranţă",

păcii, nediscriminării şi democraţiei".

nivelul ştiinţific al
precum şi caracterul de

Concepţia, ţinuta şi

acestei
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manifestări,

laborator, conferit şi întreţinut prin dezbateri
vii, au atras şi în acest an, participarea a
numeroşi
parlamentari , universitari,
magistraţi, reprezentanţi ai Guvernului şi ai
organismelor guvernamentale, specialişti şi
experţi de prestigiu din ţară şi de peste
hotare care au prezentat cele mai noi
cercetări şi practici pe plan naţional şi
international în domeniul drepturilor omului.
2. Î~ scopul stimulării preocupărilor
pentru realizarea de mijloace auxiliare
destinate educaţiei pentru drepturile omului
şi pentru formarea unei culturi a păcii şi
democraţiei, în cadrul parteneriatului cu
Ministerul
Educaţiei,
Cercetării
şi
Tineretului, a fost lansată editia a Ill-a a

Concursului national de creativitate

didactică care se 'bucură şi de colaborarea
Caselor Corpului Didactic din întreaga ţară .
Regulamentul concursului prevede
desfăşurarea acestuia în perioada 2002-2004,
cu finalizare în cadrul manifestărilor
consacrate încheierii Deceniului mondial al
educaţiei pentru drepturile omului.
Regulamentul a fost lansat în cadrul
Conferinţei naţionale a directorilor Caselor
Corpului Didactic şi a fost publicat integral
sau în extrase în Revista " Drepturile
Omului", " Tribuna învăţământului ", precum
şi în diferite ziare locale şi publicaţii ale
Caselor Corpului Didactic.
3. În cursul anului 2003, ne-am concentrat
atenţia spre asigurarea continuităţii formării
de formatori şi organizării de programe în
diverse domenii, cu deosebire au fost avute
în vedere acele categorii de persoane care au
răspunderi
speciale pentru protecţia
drepturilor omului sau pentru cunoaşterea
problematicii drepturilor omului în rândurile
un~r largi categorii ale populaţiei.
In această grupă de activităţi situăm
cursurile, seminariile, colocviile şi
simpozioanele care au avut ca beneficiari:
personal didactic din învăţământul
preuniversitar, personal din diferite instituţii
cu responsabilităţi în administrarea justiţiei
şi din alte domenii.
Cele mai semnificative dintre acestea au
fost:
a) Actil'ităti

în domeniul învătământului:

Organizate în parteneriat cu Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi cu
implicarea unor ONG-uri cu preocupări în
acest domeniu, au vizat, pe de o parte,
educaţia tineretului şcolar prin activităţi
directe în care participarea acestuia a fost
efectivă, iar pe de altă parte sprijinirea
pregătirii continue a personalului didactic
care realizează educaţia pentru drepturile
omului în rândurile tineretului şcolar,
precum şi îmbunătăţirea metodologiei şi
mijloacelor didactice utilizate în realizarea
acestei educaţii.
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- "Olimpiada naţională a drepturilor
omului", concurs naţional la disciplina
Educatie/cultură civică - editia a IX-a - cu
participarea echipajelor alcătuite din elevi
din învăţământul primar şi gimnazial,
câştigătoare ale fazei judeţene, desfăşurat la
Cluj-Napoca în perioada vacanţei de

primăvară.

- Concursul national "Democratie si

toleranţă", organizat în parteneri~t de
IRDD şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului, a cărui fază finală pe ţară a
avut loc la Suceava, în ultima decadă a lunii
iulie, s-a bucurat de participarea echipajelor
câştigătoare ale fazei judeţene care au
cuprins elevii din învăţământul primar şi
gimnazial.
Ajuns la cea de-a IX-a ediţie, concursul a
continuat ideea de la care s-a pornit, şi
anume familiarizarea elevilor cu specificul
educaţiei
civice
şi
aprofundarea
cunoştinţelor despre persoane, societate şi
stat, transmiterea valorilor şi normelor
sociale, ajutând la formarea de atitudini şi
comportamente democratice şi exersarea
acestora în cadrul unor activităti de
învăţare ce au ca referinţă practicile
democratice.
Cele două concursuri au avut ca faze
premergătoare etape la nivelul şcolilor,
oraşelor şi municipiilor care au antrenat un
număr însemnat de elevi din ciclurile
primar şi respectiv gimnazial, constituinduse în bune prilejuri de însuşire teoretică şi
practică a unor cunoştinţe, respectiv
deprinderi specifice democraţiei şi
tohEranţei, al respectului reciproc.
In afara acestor concursuri, cu
desfăşurare până la nivel naţional, Institutul
s-a implicat în sprijinirea unor concursuri
organizate la nivel zonal, local sau la nivel
de şcoală, precum şi participarea directă la
pregăţirea şi desfăşurarea lor.

- In domeniul pregătirii continue a
proFesorilor care realizează

învăţătorilor şi

educaţia pentru drepturile omului, în anul
de referintă au fost initiate cursuri în
parteneriat' cu Case ale C~rpului Didactic
din judeţe ca: Mureş, Ilfov, Braşov, Bistriţa
Năsăud. Prin tematica acestor cursuri se
urmăreşte pregătirea continuă a cursanţilor
în găsirea modalităţilor accesibile pentru
elevi de însuşire corectă şi flexibilă a
conceptelor, identificarea de valori, principii
şi
concepte democratice, utilizarea
deprinderilor şi competenţelor de dialog, de
dezbatere publică a unor probleme, de
negociere, de rezolvare de conflicte etc.
In desfăşurarea acestor cursuri, experţi şi
cercetători ai Institutului susţin prelegeri şi
participă la dezbateri pe teme privind
aspecte teoretice, termeni şi concepte
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privitoare la drepturile omului, mecanisme
şi instrumente cu caracter universal,
regional sau naţional şi se oferă ca suport de
curs lucrări editate pe această problematică.
Dezbaterile pe diferite teme referitoare la
drepturile omului şi modul de percepere a
acestora constituie o altă modalitate de
participare a Institutului în sprijinirea
personalului didactic în realizarea educatiei
civice a elevilor. Valorificarea în cad~ul
acestor dezbateri a rezultatelor cercetării
sociologice întreprinse de Institut în
rândurile tineretului şcolar din învăţământul
liceal privitoare la modul de percepere a
drepturilor omului, constituie o posibilitate
de a asigura acestora o corelaţie între teorie
şi practică, un prilej de evidenţiere a
cerinţelor unei mai strânse legături între
noţiunile
teoretice care fac obiectul
disciplinei educaţie/cultură civică- şi interesul
implicării tinerilor în viata comunitătii, în
rezolvarea diferitelor p~obleme cu' care
societatea se confruntă.
Conlucrarea dintre IRDD si Casele
Corpului Didactic în domeniul' educaţiei
pentru drepturile omului presupurre, în
concepţia şi practica Institutului nostru, o
implicare constantă în sprijinirea acestui
proces continuu de formare a formatorilor
din învăţământul preuniversitar.
în acest context se înscrie prezenţa
Institutului în desfăşurarea manifestărilor
care au avut ca participanţi personalul din
unităţi şcolare, organizate în parteneriat cu
Case ale Corpului Didactic.
în cadrul unor dezbateri desfăşurate pe
parcursul anului cu participarea profesorilor
şi învăţătorilor implicaţi în educaţia pentru
drepturile omului, au fost abordate teme de
larg interes dintre care amintim doar câteva:
"Drepturile şi îndatoririle cetăţeneşti"; "Rolul
statului şi al societăţii civile în realizarea
egalităţii între oameni"; "Drepturile copilului
în legislaţia românească"; "Metode şi practici
eficiente de educare moral-civică pentru
drepturile omului şi democraţie". Asemenea
dezbateri au avut loc printre altele la Reşiţa
şi Bozovici (Caraş-Severin), Luduş (Mureş),
Chitila (Ilfov), Comăneşti (Bacău), în diferite
unităţi şcolare din Bucureşti etc.

b) Activităţi destinate personalului din
Ministerul Administratiei si Internelor:
în cursul anului 2003: IRDb a continuat
practica organizării în parteneriat cu
Comitetul pentru drepturile omului şi drept
umanitar din Ministerul Administraţiei şi
Internelor a unor cursuri vizând problematica
drepturilor omului destinate personalului din
diferite structuri ale acestui minister.
Din rândul acestora menţionăm pe cele
care au avut ca temă "Drepturile omului şi
activitatea forţelor de ordine publică"
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destinate diferitelor arme şi structuri din
cadrul Ministerului Administraţiei şi
Internelor.
În cadrul acestor cursuri IRDO a
participat cu numeroase expuneri, dintre
care amintim "Jurisprudenţa Curţii
Europene a Drepturilor Omului privitoare la
poliţie"; "Integrarea europeană. Cel de al
treilea pilon al Uniunii Europene cooperare în domeniul justiţiei şi afacerilor
externe " ; "Reglementări internaţionale şi
naţionale privind combaterea rasismului şi
intolerantei" .
Tot în: cadrul parteneriatului cu acest
minister au mai fost organizate şi alte
manifestări, printre care colocvii, lansări şi
expoziţii de carte etc.
c) Activităti

administratie:

consacrate relatiei
"

cetătean-

În acest domeniu, colaborarea fructuoasă
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, la care
reprezentanţi ai Institutului nostru au
susţinut prelegeri şi au moderat dezbateri
pe teme diferite, dintre care menţionăm:
Atribuţiile autorităţilor publice locale
privind protecţia socială;
Prevenirea şi combaterea tuturor formelor
de discriminare. Consideraţii privind cele mai
recente reglementări legislative;
Jurisprudenţa
Curţii
Europene a
Drepturilor Omului şi dreptul de
proprietate;
România în procesul de integrare
statornicită

europeană;
Cetăţenie

naţională

cetăţenie

europeană;

Libera

circulaţie

a persoanelor în cadrul UE.

d) Activităţi consacrate
justitiei:

administrării

În: acest domeniu am avut numeroase
acţiuni în colaborare cu Ministerul Justiţiei,
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul
de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi
Justiţie , Parchetul Naţional Anticorupţie,
instanţe judecătoreşti şi barouri.
Activităţi de parteneriat cu Ministerul
Afacerilor Externe pentru formarea de
specialişti în MAE în cadrul Academiei
Diplomatice;
Activităţi specifice realizate împreună
cu Ministerul Sănătătii si Familiei;
Forme specifice de pregătire şi educaţie
în domeniul drepturilor omului:
1. Elaborarea unor programe speciale

consacrate unor evenimente mai importante
şi apreciate ca atare de ONU şi Consiliul
Europei şi cu rezonanţă pentru protecţia şi
promovarea drepturilor omului, cum ar fi:
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- Aspecte privind evoluţia ONU de la
origini până în prezent;
- Evoluţia Consiliului Europei de la
creare până în prezent;
- 55 de ani de la adoptarea Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului;
Deceniul
educaţiei
în
domeniul
drepturilor omului (1994-2005).
In legătură cu acest ultim obiectiv,
remarcăm faptul că încă din 1996, când s-a
înfiinţat Comitetul naţional român pentru
deceniul mondial al educaţiei în domeniul
drepturilor omului, IRDO deţine secretariatul
general şi asigură coordonarea Planului
naţional de educaţie în acest domeniu.

2. Coordonarea Catedrei UNESCO pentru
drepturile omului, democraţie şi pace.
Catedra a început să funcţioneze în baza
unui acord între UNESCO, Institutul Român
pentru Drepturile Omului şi Universitatea
de Nord Baia Mare. Catedra reprezintă un
centru pilot de formare la nivel
postuniversitar - în anul 2003 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.

3. Organizarea unor concursuri
radiofonice pe teme de drepturi ale omului
adresate copiilor şi tineretului şi realizate
cu postul naţional de radio.

împreună

4. Participarea la dezbaterea diferitelor
aspecte ale respectării şi promovării
drepturilor omului în cadrul unor emisiuni
ale diverselor posturi de televiziune,
precum şi a postului naţional de radio în
cadrul unor emisiuni, dintre care amintim
"Dosarele integrării " , "Respectarea dreptului
de proprietate în România", "Respectarea
Convenţiei europene şi aplicarea în România
a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor
Omului" etc.
Menţionăm de asemenea participarea
reprezentanţilor IRDO la realizarea de către
postul naţional de radio a unor emisiuni
consacrate românilor din afara graniţelor.

h) Alte activităţi
Parteneriatul cu diferite instituţii,
neguvernamentale, asociaţii
profesionale etc., a prilejuit organizarea sau
participarea la diferite manifestări tematice.
Din şirul acestora amintim:
Dezbateri şi prezentări de lucrări ale
IRDO la diferite facultăţi de drept din ţară.
Institutul Român pentru Drepturile
Omului şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite
organizaţii
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din România în colaborare cu Asociatia
Română pentru Drepturile Omului la un
Mediu Sănătos au organizat un simpozion
dedicat celei de-a XXX-a aniversări a Zilei
Mondiale a mediului.
Subiectele supuse dezbaterii au suscitat
ample dezbateri, trezind un viu interes
printre participanţi, în rândul cărora s-au
aflat parlamentari, cadre universitare,
cercetători şi experţi în domeniu, magistraţi,
studenţi şi membrii unor ONG-uri cu
preocupări în domeniu.
Participanţii la simpozion au adoptat o
Declaraţie privind promovarea educaţiei
ecologice,
creşterea
gradului
de
conştientizare a autorităţilor publice şi a
societăţii civile, importanţa transformării
mediului în favoarea sănătătii, considerând
că, în acest fel, pot contrib~i la protejarea
drepturilor oricăror persoane de a trăi întrun mediu adecvat sănătăţii sale biologice,
psihice, sociale şi culturale.
La 15 mai, în fiecare an, în întreaga
lume este aniversată Ziua Internaţională a
Familiei, consacrată de către Organizaţia
Naţiunilor
Unite, - prin
rezoluţia
nr. 47/2371/1993.
Din 1994, la propunerea Institutului
Român pentru Drepturile Omului, a fost
instituită, prin Hotărârea Guvernului
României, Ziua Natională a Familiei
Române, care se sărbătoreşte la aceeaşi dată.
Consacrarea Zilei Familiei, atât pe plan
internaţional, cât şi naţional, reflectă
preocuparea generală pentru apărarea şi
garantarea drepturilor familiei, recunoscută
prin chiar Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, adoptată în urmă cu 55
de ani, ca "elementul natural fundamental
al societăţii".
Cu prilejul Zilei Internaţionale a Familiei
şi al Zilei Naţionale a Familiei, Institutul
Român pentru Drepturile Omului a
organizat un simpozion în cadrul căruia au
fost prezentate rapoarte în legătură cu
diferite aspecte ale problematicii promovării
şi garantării drepturilor familiei, între care
cele ce privesc "Vocea familiilor în dialogul
dintre civilizaţii", "Armonia vieţii de
familie, element important al progresului
social", "Sănătatea individului - sănătatea
familiei" şi "Preocupări legislative privind
protecţia juridică a familiei", teme ce au
suscitat un interes constant din partea
cercetătorilor,
legislativului, al unor
organisme guvernamentale cu atribuţii
specifice şi, deopotrivă, al societăţii civile.
"Zilele
juridice
franco-române",
manifestare ajunsă, în acest an, la cea de-a
XII-a ediţie, desfăşurată la Bucureşti şi
Constanţa.

de

Manifestarea a fost organizată de Institutul
Cercetări Juridice al Academiei Române,
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Institutul Naţional al Magistraturii,
Universitatea "Ovidius" din Constanta,
Institutul Român pentru Drepturile Omului,
Universitatea Ecologică şi Universitatea "Titu
Maiorescu" din Bucureşti. Subiectul asupra
căruia s-au concentrat lucrările l-a reprezentat
examinarea influenţelor pe care le are
legislaţia comunitară asupra legislaţiilor
naţionale. Dezbaterea problemelor de drept
comparat, în acest domeniu, a pus în
evidenţă experienţa franceză în raport cu cea
românească, în curs de formare, permiţând
specialiştilor din cele două ţări să reţină o
serie de concluzii de interes teoretic şi practic
în beneficiul reciproc.
Problematica religioasă a stat în
continuare în atenţia IRDO. Astfel, în ziua
de 11 septembrie 2003, a fost organizată la
sediul Institutului Român pentru Drepturile
Omului, o dezbatere privind aspecte ale
libertăţii religioase în ţara noastră şi ale
educaţiei pentru toleranţă şi respect pentru
semeni, cu participarea domnului Abdelfattah
Amor, raportor ONU în problema libertăţii
religioase, au participat experţi ONU,
reprezentanţi ai Parlamentului, diplomaţi,
cercetători IRDO, reprezentanţi ai ANUROM,
cadre didactice şi alte persoane cu
responsabilităţi în promovarea obiectivelor
celui de-al III-lea deceniu mondial al luptei
împotriva discriminării.
Au fost evidenţiate principalele direcţii ale
strategiei ONU în domeniul combaterii
discriminării, în general şi a celei religioase,
în mod special, şi modalităţi practice de
punere în aplicare a acestora.
Participanţii la dezbatere au evidenţiat
unele aspecte ale libertăţii religioase în
România, atât în plan legislativ, cât şi în
domeniul activităţii practice, măsuri pentru
combaterea discriminării şi nu în ultimul
rând prevenirea fenomenelor de intoleranţă.
Ca urmare, la 19 noiembrie 2003, în
organizarea Asociaţiei naţionale "Conştiinţă şi
Libertate" şi a Institutului Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu
Association Internationale pour la Defence de
la Liberte Religieuse, Institutul de Sociologie
din cadrul Academiei Române şi Ministerul
Culturii şi Cultelor s-au desfăşurat lucrările
Simpozionului Internaţional cu tema
"Libertatea religioasă şi relaţiile interreligioase În perspectiva integrării europene".
Rapoartele susţinute s-au referit la aspecte
diverse ale problematicii abordate, Între care
pluralismul religios şi pacea socială, libertatea
religioasă în dreptul constituţional şi
internaţional, libertatea religioasă şi ordinea
publică, securitatea şi libertatea religioasă,
pluralismul şi ordinea publică, libertatea
religioasă şi opinia publică, comunicarea
inter-religioasă.
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III. ORGANIZAREA UNOR COLOCVII, SEMINARII
Activitatea de organizare a unor colocvii,
seminarii, simpozioane sau mese rotunde
s-a îmbinat într-un mod firesc cu celelalte
activităţi de cercetare, educare şi formare
ale Institutului alcătuind un ansamblu
armonios de abordare a problematicii
drepturilor omului.
Comunicările şi studiile prezentate cu
ocazia acestor manifestări, multe dintre ele
cu participare internaţională au fost rodul
activităţii de cercetare a IRDO, cele mai
multe dintre ele fiind folosite în cadrul
unor cursuri de formare de formatori sau al
activitătilor de educatie în domeniul
drepturiior omului. Fie că a fost vorba de
asemenea manifestări organizate de Institut
(Anexa A), fie că a fost vorba de actiuni
organizate în parteneriat (Anexa' B),
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, atât a celor care, într-un
mod direct sau indirect se ocupă de acest
domeniu, cât şi a unor categorii cât mai
largi de cetăţeni, în special a tinerilor.
Solicitarea Institutului de
către
organizaţii şi organisme cu preocupări în
domeniul drepturilor omului, din ţară sau
din străinătate de a participa cu studii,
comunicări,
rapoarte etc. la acţiuni
organizate de acestea (Anexa C) ilustrează
pe deplin prestigiul de care se bucură IRDO
atât pe plan naţional, cât şi internaţional,
prestigiu câştigat prin ţinuta ştiinţifică a
comunicărilor, rigoarea şi consecvenţa
implicării sale în apărarea şi promovarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului.
Este de remarcat faptul că în mod
constant Institutul s-a străduit şi a reuşit să
atragă participarea la manifestările sale şi
chiar să determine implicarea în
organizarea lor a numeroşi factori cu
atribuţii sau preocupări în domeniul
drepturilor
omului,
din
cadrul
Parlamentului,
al
Guvernului,
al
organismelor
guvernamentale
şi
neguvernamentale
sau
organizaţii
internaţionale şi regionale. Prin antrenarea
acestor factori - care au participat cu
materiale proprii, prezentări, comunicări,
experienţe
sau rapoarte din partea
instituţiilor sau organizaţiilor pe care le-au
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reprezentat - s-a urmărit o mai bună
comunicare şi o mai strânsă colaborare
pentru aplicarea sau depistarea unor soluţii
mai eficiente pentru ameliorarea situaţiei
drepturilor omului în România.
Eforturile IRDO de organizare a unor
manifestări ştiinţifice consacrate afirmării
drepturilor omului cât mai diverse şi
interesante (a se vedea anexele A, B şi Cale
prezentului raport) au fost răsplătite prin
participarea şi chiar asocierea în
organizarea lor a unor organisme
guvernamentale şi neguvernamentale,
precum şi a unor prestigioase personalităţi
din ţară şi de peste hotare care activează în
domeniul drepturilor omului. în cele ce
urmează, ne vom opri, pe scurt, asupra unei
asemenea manifestări care s-a bucurat de
un ecou deosebit şi pe plan internaţional.
Este vorba de colocviul international cu
tema "Artizanii gândirii mo'derne a
drepturilor omului", consacrat împlinirii a
55 de ani de la adoptarea Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului.
Organizat de IRDO în colaborare cu
Parlamentul României, Reprezentantul
Rezident al ONU în România, Organizaţia
Internaţională a Francofoniei şi Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România,
colocviul a beneficiat de înaltul patronaj al
Primului-ministru al Guvernului României
şi s-a bucurat de prezenţa unor specialişti
r0l!lâni şi străini de renume.
In Declaraţia de la Bucureşti, adoptată la
încheierea colocviului, participanţii experţi internaţionali din România, Franţa,
Liban, Italia, Siria, Suedia etc. - au apreciat
nivelul deosebit al colocviului dedicat
aniversării a 55 de ani de adoptare al celui
mai important document internaţional
consacrat drepturilor omului, o adevărată
Magna Carta a umanităţii. Ar mai fi de
subliniat faptul că a fost singura
manifestare internatională dedicată acestui
eveniment, ceea 'ce explică şi ecoul
international de care s-a bucurat.
Declaratia care contine numeroase
propuneri pentru ca drepturile omului să
devină un patrimoniu al tuturor oamenilor,
utilizabile de către aceştia pentru apărarea
şi protecţia lor, a fost transmisă pentru
analiză şi punere în aplicare la ONU,
Organizaţia Internaţională a Francofoniei,
Consiliului Europei şi instituţiilor din
România.

IV. PUBLICAREA REGLEMENTĂRILOR INTERNE, A DOCUMENTELOR, PRACI'lCILOR ŞI
UZANŢELOR INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE îN DOMENIUL DREPrURILOR OMULUI
Informarea organismelor publice, a
ONG-urilor şi a cetăţenilor cu privire la
reglementările interne şi internaţionale,
instituţii 'şi mecanisme, practici şi uzanţe,
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precum şi cu rezultatele cercetărilor din
domeniul drepturilor omului, a constituit
una dintre preocupările constante ale
Institutului.
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periodice
a) Revista trimestrială "Drepturile
Omului" cuprinde studii, cercetări, articole,
comunicări
şi
rapoarte, textul unor
reglementări
şi
al altor documente
internationale sau nationale cu semnificatii
majore' în domeniul drepturilor omuhii,
jurisprudenţă în materie, note, comentarii,
recenzii.
Tematica abordată cu mijloace ştiinţifice
cuprinde toate categoriile de drepturi, atât
drepturile civile şi politice, cât şi drepturile
economice, sociale şi culturale şi drepturile
de solidaritate, valori, principii, norme şi
standarde, instituţii şi mecanisme, termeni
şi concepte, evoluţii şi tendinţe.
în cadrul notelor, cronicilor - legate de
diferite
manifestări
din
domeniul
drepturilor omului, precum şi al recenziilor
de cărţi în materia drepturilor omului sunt
prezentate şi noutăţi editoriale ale
Institutului şi se face o trecere în revistă a
principalelor activităţi organizate de
Institutul Român pentru Drepturile Omului
sau la care IRDO a participat.
Au fost publicate materiale ale unor
specialişti consacraţi, cum ar fi Karel Vasak,
dr. Georges Assaf, directorul Institutului
pentru Drepturile Omului din Liban,
Soknan Han Jung, coordonator rezident
ONU în România, prof. univ. dr. George
Jabbour, expert ONU din Siria, Joe Frank,
parlamentar suedez şi expert ONU, dr.
Hamidou SalI, expert al Organizaţiei
Internationale a Francofoniei etc.
b) I'nfo IRDO - buletin lunar de
informare care cuprinde informaţii de
actualitate despre evenimente desfăşurate în
plan intern şi internaţional, cu privire la
problematica drepturilor omului. De o
apreciere constantă se bucură rubrica "Din
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului", în care sunt prezentate, pe scurt,
diferite speţe selecţionate ale Curţii
Europene. Precizăm că este unica publicaţie
lunară care prezintă, periodic, jurisprudenţa
Curţii. Alte rubrici permanente sunt
consacrate
şi
unor
documente
internaţionale apărute recent.
Publicaţii

Publicarea de volume consacrate unor
domenii distincte ale drepturilor omului
Pe lângă aceste publicaţii periodice, sub
egida IRDO, au apărut în anul 2003 noi
culegeri de documente şi lucrări de
cercetare, publicate în volume, precum şi
ediţii revizuite şi actualizate ale unor
lucrări de referinţă:
• ,,Principalele instrumente intel7Jationale
privind drepturile omului la care România
este parte" (voI. I - Instrumente universale,
ediţia a VI-a şi voI. II - Instrumente regionale,
ediţia a V-a), reeditate într-o formă revizuită
şi adăugită, prin cuprindere a textului
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tratatelor ratificate după apariţia ediţiilor
precedente (epuizate).
Prin aceste lucrări, IRDO oferă celor
interesaţi
în
domeniu
principalele
documente cu caracter universal şi regional,
adoptate de ONU şi respectiv Consiliul
Europei, la care au aderat majoritatea ţărilor
membre, inclusiv România, devenind astfel
norme obligatorii pentru statele părţi.
Faţă de ediţia precedentă, în volumul al 11lea, de pildă, sunt publicate peste douăzeci de
instrumente regionale noi, la care România a
aderat între timp, ceea ce a făcut necesară şi
o revizuire a structurii pe capitole, prin
deschiderea unor secţiuni tematice noi,
precum sănătatea publică, circulaţia
persoanelor, protecţia datelor şi bioetica.
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.

• "Drepturile copilului

şi tânărului" ,

a II-a, revizuită şi adăugită.
Volumul cuprinde o amplă culegere de
documente internaţionale, selectate după
criteriul relevanţei lor în raport cu tema
drepturilor copilului şi tânărului şi grupate
în funcţie de clasificări general acceptate,
inclusiv cele mai recent ratificate de
România, precum şi jurisprudenţa
internaţională, de natură să înlesnească o
corectă interpretare a prevederilor conţinute
în instrumentele la care se referă.
• Jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului, autor Vincent Berger,
ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită, în limba
~omână, căreia îi corespunde ediţia a VIII-a
m limba franceză în întregime, revizuită şi
actualizată cu numeroase cazuri şi noi
secţiuni tematice.
Ediţiile menţionate mai sus, publicate cu
ocazia împlinirii a 55 de ani de la adoptarea
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului
şi a 10 ani de la admiterea României în
Consiliul Europei se adresează atât
categoriilor profesionale cu atribuţii în
promovarea şi protecţia drepturilor omului,
cât şi organismelor neguvernamentale
pentru apărarea drepturilor omului şi
titularilor acestor drepturi, în intenţia de a
servi ca instrumente de lucru şi respectiv
surse riguroase de informare.
ediţia

• ,,Din istoria drepturilor omului",

ediţia

a II-a, lucrare deosebit de utilă în activitatea de
formare în domeniul drepturilor omului la
nivel postuniversitar, inclusiv în cadrul
cursurilor de perfecţionare a cadrelor didactice.

• ,,Repere pentru o FilosoFie a drepturilor
omului", ediţia a II-a, lucrare de cercetare,
deschizătoare de drum în literatura ştiinţifică
românească consacrată drepturilor omului în
dimensiunea lor spirituală, de natură
îmbogăţească cultura drepturilor omului şi

să

să
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contribuie la educaţia pentru o
drepturilor omului.

cultură

a

,,Romanian Institute For Human Rights Reference Points".
"Report: Romanian Institute for Human
Rights and European Standards".
,,Raport cu privire la evoluţia legislativă a
protecţiei şi promovării drepturilor omului
în România în perioada 2001-2002".

"Raport de activitate al Institutului
Român pentru Drepturile Omului pe anul
2002".
Publicaţiile IRDO sunt puse la dispoziţia
tuturor solicitanţilor cu titlu gratuit, fiind
intens solicitate de parlamentari, de ministere,
de justiţie, parchete, universităţi din toată
ţara, sindicate, şcoli, biblioteci universitare şi
judeţene etc.

V. CENTRUL DE DOCUMENTARE

în cursul anului 2003, centrul de
documentare a continuat să-şi îmbogăţească
fondul de carte prin achiziţionarea din
fonduri proprii a apariţiilor valoroase din
domeniul juridic şi social-politic, dicţionare,
documentare etc. De asemenea, IRDO a primit
numeroase publicaţii sub formă de donaţii
din partea unor organizaţii internaţionale,
instituţii de învăţământ superior; a continuat
schimbul de publicaţii cu fundaţii,
universităţi, institute similare şi ONG-uri din
domeniu din ţară şi din străinătate.
S-au expediat publicaţii apărute sub egida
IRDO 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, Parchetul
Anticorupţie,
universităţi,
biblioteci
universitare şi judeţene, cadre didactice,
studenţi, ONG-uri, redacţii de ziare, jurişti,
avocaţi, magistraţi etc. şi în străinătate:
Academia Internaţională de Drept Comparat -

Paris, Curtea Europeană a Drepturilor Omului Strasbourg, Consiliul Europei - Strasbourg,
Institutul Elveţian de Drept Comparat,
Institutul Internaţional de Drept de Expresie
şi Inspiraţie Franceză Paris, Fundaţia
Canadiană a Drepturilor Omului etc.
Datorită prestigiului de care se bucură
centrul a fost solicitat de cercetători
ştiinţifici, cadre didactice, studenţi, avocaţi
şi magistraţi, reprezentanţi ai unor ONG-uri
din diverse domenii, de persoane interesate
de evoluţia drepturilor omului pe plan
internaţional şi naţional care au descoperit
în centrul de documentare un fond de carte
foarte bogat ce acoperă întreaga bază de
documentare.
Centrul de documentare al Institutului
Român pentru Drepturile Omului pune la
dispoziţie solicitanţilor, pe lângă lucrări, o
serie de lămuriri şi îndrumări concrete
pentru utilizarea unor instrumente juridice
internaţionale. Astfel, solicitanţii au fost
informaţi cu privire la regulamentul Curţii
Europene a Drepturilor Omului, la
modificările acesteia la jurisprudenţa Curţii,
la mecanismele de funcţionare a acesteia.

ANEXA A

ACTIVITĂŢI PROPRII

3 ianuarie

10-12 ianuarie

13 ianuarie
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Dezbatere "Priorităţi în domeniul drepturilor omului", organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu "Clubul de
la Cheia - Victor Dan ZIătescu" şi Muzeul Ştiinţelor Naturii Ploieşti;
Dezbateri pe problemele drepturile omului în cadrul Catedrei UNESCO
pentru drepturilor omului, democraţie, pace şi toleranţă, coordonată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Universitatea de Nord
Baia Mare;
Dezbatere "Garanţii constituţionale, realităţi şi perspective", organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Asociaţia română
pentru drepturile omului la un mediu sănătos;
DREPTURILE OMULUI

14-16 ianuarie

17 ianuarie

22 ianuarie

24-26 ianuarie

27 ianuarie

27 ianuarie
29 ianuarie

3-7 februarie

Lansare de carte în cadrul Catedrei UNESCO pentru drepturile omului,
democraţie, pace şi toleranţă, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului şi Universitatea de Nord Baia Mare;
Masă rotundă "Prevenirea şi reprimarea crimei de genocid conform
reglementărilor ONU", organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România;
Dezbatere "Mecanisme de protecţie a drepturilor omului în România",
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România, cu participarea unor cercetători
ştiinţifici şi organizaţii neguvernamentale cu preocupări în domeniu;
Dezbateri organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi
Universitatea de Nord Baia Mare în cadrul Catedrei UNESCO pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă;
Masă rotundă "Drepturile omului la un mediu sănătos", organizată cu
prilejul inaugurării Anului Internaţional al Apei Potabile de Institutul
Român pentru Drepturile Omului şi Asociaţia română pentru drepturile
omului la un mediu sănătos;
Masă rotundă "Drepturile culturale ale minorităţilor", organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului;
Dezbatere "Standarde internaţionale de protecţie a drepturilor omului la
56 de ani de la crearea Comisiei ONU pentru Drepturile Omului,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România;
Dezbatere privind activităţile de educaţie pentru drepturile omului,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului la Luduş Mureş;

10 februarie

Dezbatere

libertatea presei potrivit
europene", organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Asociaţia pentru Naţiunile
Unite din România;
Dezbateri "Dimensiunea spirituală a drepturilor omului", organizate de
Institutul Român pentru Drepturile Omului, Universitatea de Nord Baia
Mare în cadrul Catedrei UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,
pace şi toleranţă;
Masă rotundă "Ziua internaţională a limbii materne", organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Clubul
UNESCO;
Ciclu de dezbateri "Administraţia şi drepturile omului", partea 1,
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului;
Dezbatere "Cadrul juridic şi internaţional al minorităţilor naţionale din
România", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului,
Ministerul Informaţiilor Publice şi Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi", cu
participarea tinerilor din Republica Moldova şi alte ţări limitrofe
României aflaţi în pregătire preuniversitară;
Dezbatere "Spune nu violenţei", organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Liceul C.A. Rosetti, cu participarea
profesorilor, elevilor şi părinţilor;
Dezbatere urmată de prezentare de carte organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Catedra UNESCO pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă;
Masă rotundă "Abordări integrate ale egalităţii de şanse şi tratament",
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Asociaţia Română pentru Drepturile Femeii, cu prilejul Zilei
Internaţionale a Femeii;
Dezbatere privind activităţile de educaţie pentru drepturile omului,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului la Bacău;
"Protecţia

minorităţilor

şi

reglementărilor internaţionale şi jurisprudenţei

13-15 februarie

21 februarie

20-22 februarie
24 februarie

25 februarie

3 martie

10 martie

10-11 martie
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14-16 martie

17 martie

18-22 martie

19 martie

20 martie

24 martie

26-28 martie
27 martie
28-30 martie

2 aprilie

4-6 aprilie

7 aprilie

10-12 aprilie

17-20 aprilie
21-25 aprilie

3 mai

122

Dezbateri "Drepturile omului în lumea contemporană, filozofia şi istoria
drepturilor omului", organizate în cadrul Catedrei UNESCO pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, coordonată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Universitatea de Nord
Baia Mare;
Dezbatere "Drepturile omului şi lupta împotriva corupţiei", desfăşurată
la sediul Institutului Român pentru Drepturile Omului cu participarea
unor cercetători ştiinţifici, cadre didactice universitare şi reprezentanţi
ai Parchetului Naţional Anticorupţie;
Dezbatere privind activităţile de educaţie pentru drepturile omului,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului, la Târgu
Mureş - Luduş;
Colocviu "Să gândim global, să acţionăm local", organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru
Naţiunile Unite din România cu prilejul Zilei internaţionale pentru
eliminarea discriminării rasiale, 21 martie, care marchează şi începutul
săptămânii de solidaritate cu popoarele ce luptă împotriva rasismului şi
discriminării rasiale;
Masă rotundă "Rolul instituţiilor de drepturile omului, democraţie, pace
şi securitate în asigurarea drepturilor omului în ţările francofone",
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului cu prilejul
Zilei internaţionale a francofoni ei;
Dezbatere "Forme moderne de discriminare şi reprimarea lor",
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România;
Colocviu internaţional "Drepturile omului şi justiţia europeană",
organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului;
Curs de formare în domeniul drepturilor omului organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului la Cheia;
Activităţi de informare în cadrul Catedrei UNESCO pentru drepturile
omului, democraţie, pace şi toleranţă, organizate de Institutul Român
pentru Drepturile Omului şi Universitatea de Nord Baia Mare;
Masă rotundă "Curtea Internaţională de Justiţie şi drepturile omului",
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Asociaţia "Clubul de la Cheia - Victor Dan ZIătescu" şi Muzeul Văii
Teleajenului;
Dezbatere privind activităţile de educaţie pentru drepturile omului,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului la Baia Mare;
Masă rotundă "Respectarea dreptului la sănătate în reforma sistemului
sanitar din România", organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătăţii;
Dezbateri pe problemele drepturilor omului în cadrul Catedrei UNESCO
pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, coordonată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Universitatea de Nord
Baia Mare;
Curs de formare în domeniul drepturilor omului organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului la Târgu-Mureş;
Dezbatere privind activităţile de educaţie pentru drepturile omului,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului la Cluj
Napoca;
Masă rotundă "Accesul la informaţia de interes public", organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului cu ocazia Zilei mondiale a
libertăţii presei;
DREPTURILE OMULUI

Masă rotundă "Crucea Roşie şi intervenţia sa în cadrul dezastrelor naturale sau provocate", organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Asociaţia română pentru drepturile omului la
un mediu sănătos;
Curs privind educaţia în domeniul drepturilor omului, organizat de
8-11 mai
Institutul Român pentru Drepturile Omului la Bacău;
Masă rotundă cu prilejul Zilei internaţionale a familiei şi Ziua naţională
14 mai
a familiei române, organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului;
Dezbatere privind activităţile de educaţie pentru drepturile omului,
14-17 mai
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului la Caraş
Severin;
Masă rotundă "Dreptul la dezvoltare şi cultură", organizată de Institutul
21 mai
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru
Naţiunile Unite din România cu ocazia Zilei mondiale UNESCO pentru
dezvoltare culturală;
Dezbateri pe problemele drepturilor omului în cadrul Catedrei UNESCO
4-6 aprilie
pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă coordonată de
18-21 aprilie
Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Universitatea de Nord
16-17 mai
Baia Mare;
22-23 mai
Dezbatere privind activităţile de educaţie pentru drepturile omului,
21-23 mai
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului la Bacău;
Dezbatere "Drepturile omului în Carta Drepturilor Fundamentale a
25 mai
Uniunii Europene" urmată de lansarea cărţii "Prolegomene la un drept
instituţional comunitar" în cadrul Clubului de la Cheia;
Dezbatere privind activităţile de educaţie pentru drepturile omului,
29 mai
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului la Cheia;
Masă rotundă "Tutunul - un pericol major pentru sănătate", organizată
31 mai
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu
Asociaţia română pentru drepturile omului la un mediu sănătos;
31 mai - 1 iunie Manifestări consacrate Zilei copilului; expoziţie de lucrări ale elevilor,
program cultural artistic, concurs pe teme privind drepturile omului;
Simpozion dedicat celei de a XXX-a aniversări a Zilei mondiale a
4 iunie
mediului, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România;
Dezbateri pe problemele drepturilor omului în cadrul Catedrei UNESCO
11-15 iunie
pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, coordonată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Universitatea de Nord
Baia Mare;
Dezbateri privind activităţile de educaţie în domeniul drepturilor
11-16 iunie
omului, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului;
Sesiune
ştiinţifică "Influenţa ordinii juridice a Uniunii Europene asupra
17-22 iunie
ordinii juridice naţionale", cu prilejul celei de-a 12-a ediţii a Zilelor
juridice franco-române, organizată de Academia Română - Fundaţia
Menachem H. Elias, Universitatea "Ovidius" din Constanţa, Institutul
Naţional al Magistraturii, Institutul Român pentru Drepturile Omului,
Universitatea Ecologică din Bucureşti şi Universitatea "Titu Maiorescu"
din Bucureşti;
Dezbatere "Drepturile refugiaţilor - legislaţie internă", organizată de
20 iunie
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Liga
independentă română pentru demnitate şi libertate umană;
Activităţi de formare-informare în domeniul drepturilor omului,
20-22 iunie
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului la Vaslui;
Curs privind educaţia pentru drepturile omului în administraţie,
23-24 iunie
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului la Prefectura
din Constanţa;

8 mai
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Curs privind educaţia pentru drepturile omului în administraţie,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului la Mangalia;
30 iunie - 1 iulie Dezbateri pe problemele drepturilor omului în cadrul Catedrei UNESCO
pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă coordonată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Universitatea de Nord
Baia Mare;
9-10 iulie
Activităţi de informare în domeniul drepturilor omului organizate de
Institutul Român pentru Drepturile Omului la Primăria oraşului Motru;
10-13 iulie
Dezbateri pe problemele drepturilor omului în cadrul Catedrei UNESCO
pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă coordonată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Universitatea de Nord
Baia Mare;
17-18 iulie
întâlnire de lucru cu personalul din sistemul judeţean de protecţie
socială "Respectarea normelor europene privind drepturile omului
economice, sociale şi culturale", organizată de Direcţia Forţelor de
Muncă - Baia Mare în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile
Omului;
21-26 iulie
Cursurile de vară ale celei de-a IX-a ediţii a Universităţii Internaţionale a
Drepturilor Omului cu tema "Artizanii gândirii moderne a drepturilor
omului - 55 ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor
Omului - al treilea deceniu internaţional de luptă împotriva rasismului
şi discriminării rasiale - 10 ani de la intrarea României în Consiliul
Europei", organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Senatul României cu concursul Asociaţiei pentru Naţiunile
Unite din România şi "Clubul de la Cheia - Victor Dan ZIătescu";
28-29 iulie
Activităţi de formare în cadrul Prefecturii judeţului Constanţa privind
aplicarea în administraţie a normelor europene din domeniul
drepturilor omului, organizate de Prefectura Constanţa în colaborare cu
Institutul Român pentru Drepturile Omului;
27 august
Dezbatere ,,10 ani de la aderarea României la Consiliul Europei" ,
organizată de Universitatea Spiru Haret la Braşov în colaborare cu
Institutul Român pentru Drepturile Omului;
27 iulie - 2 august Olimpiada "Drepturile Omului", organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului în parteneriat cu Ministerul Educaţiei , Cercetării şi
Tineretului la Suceava;
28 aug. - 3 sept. Cursuri şi ateliere de lucru "Drepturile omului şi obligaţiile
funcţionarilor administraţiei în relaţia cu cetăţeanul", organizate de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu " Clubul de
la Cheia - Victor Dan ZIătescu " ;
27-28 august
Dezbatere privind activităţile de educaţie pentru drepturile omului,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului la Caraş
Severin;
2 septembrie
Masă rotundă cu cadrele didactice pe teme de administraţie şi drepturile
omului, organizată de Universitatea Spiru Haret la Braşov în colaborare
cu Institutul Român pentru Drepturile Omului;
2 septembrie
întâlnire de lucru " Educaţia tinerei generaţii pentru promovarea
drepturilor omului, a toleranţei, democraţiei pentru combaterea
. discriminărilor de orice fel " , organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului;
2 septembrie
Masă rotundă cu tema "Administraţia şi drepturile omului", organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului la Braşov;
8-10 septembrie Dezbatere asupra drepturilor economice, sociale şi culturale în sistemul
Cartei Sociale Europene revizuite şi prezentarea activităţilor consacrate
aniversării a 10 ani de la aderarea României la Consiliul Europei,
organizată de Direcţia Forţelor de Muncă - Baia Mare în colaborare cu
Institutul Român pentru Drepturile Omului;

25-27 iunie
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Dezbatere "Aspecte ale libertăţii religioase în tara noastră şi ale
educaţiei pentru toleranţă şi respect pentru semeni", organizată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului - cu participarea domnului
Abdelfattah Amor, raportor special al Naţiunilor Unite în problema
libertăţilor religioase;
27-28 septembrie Masă rotundă privind educaţia în domeniul drepturilor omului,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului la Bacău;
8-12 octombrie
Masă rotundă cu tema "Relaţia dintre sindicate şi administraţia
publică", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului;
24-27 octombrie Masă rotundă cu cadrele universitare din Braşov pe teme de
administraţie şi drepturile omului organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului;
29 oct.-1 nov.
Dezbatere privind activităţile de educaţie pentru drepturile omului,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului la Piteşti;
6-7 noiembrie
Masă rotundă privind activităţile de educaţie în domeniul drepturilor
omului organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului la
10 septembrie

Iaşi;

13-15 noiembrie;
21-23 noiembrie;
26-27 noiembrie

Dezbateri pe problemele drepturilor omului în cadrul Catedrei UNESCO
pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă coordonată de
Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Universitatea de Nord
Baia Mare;
17-19 noiembrie Simpozion internaţional cu tema "Libertatea religioasă şi relaţiile interreligioase în perspectiva integrării europene", organizat de Asociaţia
Naţională pentru Apărarea Libertăţii Religioase "Conştiinţă şi Libertate"
în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului;
28 noiembrie
Colocviul internaţional cu tema "Artizanii gândirii moderne a
drepturilor omului", organizat sub înaltul patronaj al primului ministru
al Guvernului României, domnul Adrian Năstase, de Institutul Român
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Parlamentul României,
Reprezentantul rezident ONU în România şi Asociaţia pentru Naţiunile
Unite din România;
1-5 decembrie
Dezbatere privind desfăşurarea Concursului naţional "Democraţie şi
toleranţă", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului la
Târgu Mureş;
8-9 decembrie
Masă rotundă cu tema "Drepturile copilului în Romînia din perspectiva
legislaţiei", organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului la
Focşani;

Curs de pregătire pentru personalul din cadrul forţelor de ordine
publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, organizat de
Institutul Român pentru Drepturile Omului la Craiova;
9-10 decembrie Întâlnire de lucru cu cadrele universitare, societatea civilă, reprezentanţi
ai cultelor, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului;
10 decembrie
Simpozion internaţional cu tema "Ziua internaţională a drepturilor
omului", organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului,
consacrat aniversării a 55 de ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului;
9-11 decembrie
Curs de pregătire pentru personalul forţelor de ordine publică din
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală
Reglementări Juridice şi Contencios - Serviciul Elaborare, Armonizare şi
Avizare documente juridice internaţionale, Drepturile omului şi Drept
umanitar în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului;
12-13 decembrie Curs cu cadrele didactice din învăţământul superior organizat de
Institutul Român pentru Drepturile Omului la Braşov;

8-11 decembrie
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14-15 decembrie

Dezbatere privind activităţile de educaţie pentru drepturile omului,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului la Târgu

14 decembrie

Activităţi

Mureş;

de informare privind lucrarea "Mecanisme

internaţionale" şi

masă rotundă prilejuită de împlinirea a 48 de ani de la intrarea
României în Organizaţia Naţiunilor Unite, organizate de Institutul

15-16 decembrie

Român pentru Drepturile Omului, "Clubul de la Cheia - Victor Dan
ZIătescu" şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România;
Curs de pregătire în domeniul drepturilor omului organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului şi "Clubul de la Cheia - Victor Dan
ZIătescu";

16 decembrie

16-17 decembrie

Dezbatere prilejuită de Aniversarea Pactelor Internaţionale privind
drepturile omului şi prezentarea publicaţiilor apărute sub egida
Institutului Român pentru Drepturile Omului, organizate de Institutul
Român pentru Drepturile Omului, "Clubul de la Cheia - Victor Dan
ZIătescu" Asociaţia pentru România a Naţiunilor Unite, Asociaţia
Română pentru Libertate Individuală şi Demnitate Umană şi Family
Forum;
Dezbatere cu tema "Relaţia administraţie - cetăţeni şi drepturile omului
în această relaţie", organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului şi Prefectura Iaşi, cu participarea cadrelor din administraţia
publică;

22 decembrie

Prezentare de cărţi, documente naţionale şi universale în domeniul
drepturilor omului cu factori guvernamentali, organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului, "Clubul de la Cheia - Victor Dan
ZIătescu", Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia
Română pentru Drepturi Economice, Sociale şi Culturale, cu participarea
cadrelor didactice de la Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative, }Jniversitatea Ecologică - Bucureşti, cercetători ştiinţifici
şi judecători ai Inaltei Curţi de Justiţie şi Casaţie.

ANEXAB

ACTIVITĂŢI REALIZATE ÎN PARTENERIAT

4 ianuarie

Seminar "Noi tratate la nivelul Consiliului Europei", cu participarea
tribunalelor judeţene din Buzău, Dâmboviţa, Prahova şi a
Curţii de Apel Ploieşti, organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în colaborare cu Curtea de Apel Ploieşti;
Curs de pregătire continuă "Modalităţi eficiente de educare moral-civică
pentru drepturile omului şi democraţie", organizat de Institutul Român
pentru Drepturile Omului şi Casa Corpului Didactic Mureş pentru
personalul didactic care predă disciplina educaţie/cultură civică în
învăţământul primar şi gimnazial din şcoli situate în localităţi limitrofe
oraşelor Târgu Mureş şi Luduş;
Curs "Educaţia pentru drepturile omului", organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Casa Corpului
Didactic Mureş pentru profesorii din învăţământul preuniversitar din

judecătorilor

4-6 februarie

18-19 aprilie

judeţul Mureş;

21-25 aprilie

Etapa

naţională

a Olimpiadei de

ştiinţe

socio-umane,

organizată

de

Direcţia generală pentru învăţământul preuniversitar din cadrul
Ministerului Educaţiei şi Cercetării în colaborare cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Cluj, în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile

Omului;
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9-10 mai

Curs "Educaţia pentru drepturile omului", organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Casa Corpului
Didactic Bacău pentru profesorii din învăţământul preuniversitar din
judeţul Bacău;

10 mai

Simpozionul "Metode interactive de predare a educaţiei civice:
drepturile omului, drepturile copilului", organizat de Inspectoratul
Şcolar Judeţean Bacău şi Casa corpului Didactic Bacău în parteneriat cu
Institutul Român pentru Drepturile Omului, la Şcoala generală nr. 1
Comăneşti, judeţul Bacău;

14-17 mai

A XII-a

ediţie

a seminarului "Didactica

internaţională"

cu tema

"Învăţământul centrat pe programe şi proiecte", organizat de

Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic Caraş Severin în
colaborare cu Universitatea "Eftimie Murgu" - Reşiţa şi Institutul
Român pentru Drepturile Omului;
28 iulie-l august Etapa naţională a concursului "Democraţie şi toleranţă", organizat de
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - Direcţia generală pentru
învăţământul preuniversitar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava în
parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului;
Cursuri de formare continuă a cadrelor didactice cu tema "Educaţie
9 octombrie;
moral-civică pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului", orga23 octombrie
nizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu
30 octombrie
Casa Corpului Didactic Ilfov;
13 noiembrie
20 noiembrie
11 decembrie
1-3 decembrie
Întâlnire de lucru a inspectorilor de istorie şi ştiinţe socio-umane din
judeţe, organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Direcţia generală pentru învăţământ preuniversitar în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi Institutul Român pentru
Drepturile Omului;
9-11 decembrie Curs de pregătire pentru personalul forţelor de ordine publică din cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor - Direcţia generală reglementări
juridice şi contencios - Serviciul elaborare , armonizare şi avizare
documente juridice internaţionale, drepturile omului şi drept umanitar
în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului.

ANEXAC
PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

13 ianuarie
14 ianuarie

30 ianuarie

1-2 februarie
2 februarie

Dezbatere consacrată parteneriatului dintre instituţii şi organizaţii pe
problemele drepturilor omului în cadrul colaborării cu Clubul UNESCO;
Dezbatere "Arhitectura institutională a Uniunii Europene lărgite",
organizată de Ministerul Integră~ii Europene în colaborare cu Fundaţia
Europeană "Nicolae Titulescu";
Sesiune ştiinţifică "Romanitatea orientală", organizată de Academia
Română, Ministerul Afacerilor Externe, Universitatea din Bucureşti Facultatea de Litere;
Dezbatere "Carta drepturilor fundamentale ale omului în Uniunea
Europeană", organizată de Paneurope Suisse;
Masă rotundă pe marginea raportului privind legislaţia, prezentat de
organizaţii neguvernamentale la sediul Înaltului Comisariat pentru
Drepturile Omului;
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2 februarie

Conferinţa

pe ţară "O casă deschisă pentru cei ce au fost închişi",
de Asociaţia Umanitară pentru Penitenciare "Speranţa",
Bârlad, la Casa de Cultură a Sindicatelor "George Tutoveanu";
A doua sesiune a Grupului de lucru al experţilor pentru populaţia
afrodescendentă, Palatul Naţiunilor Unite - Geneva;
Dezbatere "Şcoala de lângă casă", organizată de Comisia Naţională a
României pentru UNESCO. Manifestarea face parte din ciclul "Revoluţia
organizată

3-7 februarie
7 februarie

Educaţiei";

11 februarie

12 februarie
17 februarie

25 februarie

25 feb.-2 martie
25 februarie

Dezbatere "Rolul Parlamentului European şi al parlamentelor naţionale
în contextul dezbaterilor din Convenţia privind viitorul Europei",
organizată de Ministerul Integrării Europene;
Reuniunea Comitetului Naţional Român de Bioetică, organizată de
Comisia Naţională a României pentru UNESCO;
Conferinţa "Relaţiile euro-atlantice azi", organizată de SNSPA, de
Departamentul de Relaţii Internaţionale, Facultatea de Ştiinţe Politice,
Asociaţia Studenţilor din Facultatea de Ştiinţe Politice;
.
Dezbatere pe marginea cărţii "Protecţia refugiaţilor - Ghid cu privire la
dreptul internaţional al refugiaţilor", editată de înaltul Comisariat al
Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Uniunea Interparlamentară;
A VI-a Reuniune ştiinţifică naţională organizată de Asociaţia Naţională a
Tinerilor Jurişti din România, în staţiunea Soveja;
Lucrările Adunării Generale a Asociaţiei pentru Drept Internaţional şi
Relaţii Internaţionale;

27 februarie
28 februarie

6-8 martie
11 martie

17 martie
18 martie

20 martie
21 martie

21 martie
24 martie

24-28 martie

25 martie
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Parteneriat cu institute şi universităţi, reuniune organizată de Institutul
Naţional de Administraţie;
Şedinţa de bilanţ privind activitatea Organizaţiei pentru Apărarea
Drepturilor Omului pentru anul 2002, organizată de Organizaţia pentru
Apărarea Drepturilor Omului, la Palatul Parlamentului Sala
Drepturilor Omului;
Cel de-al XVIII-lea Congres al Institutului Internaţional de drept de
Expresie şi Inspiraţie Franceză, pe tema "Justiţia şi drepturile omului";
Dezbatere publică privind rolul României în viitoarea arhitectură
europeană organizată de Comisia delegaţiei europene, Federaţia
Bertelsmann şi Synergy Group;
Dezbatere pe marginea lucrării "Pro şi contra Titulescu", organizată de
Asociaţia pentru Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale;
Colocviu prilejuit de lansarea internaţională a Institutului Naţional de
Criminologie, organizată de Ministerul Justiţiei - Institutul Naţional de
Criminologie;
Masă rotundă "Sistemul de monitorizare în domeniul drepturilor
omului în cadrul ONU", organizată de Academia Diplomatică;
Dezbatere prilejuită de inaugurarea "Cabinetului de informare şi
documentare pe problemele integrării europene", organizată de Şcoala
de Sud nr. 190 cu ocazia împlinirii a 31 de ani de la înfiinţarea şcolii;
Tradiţii evocate la sărbătorirea Anului Nou Baha'I la Teatrul Evreiesc;
Lansarea programelor prioritare ale Ministerului de Interne pe anul
2003, organizată de Ministerul de Interne, Casa de cultură a
Ministerului de Interne;
Curs de perfecţionare "Controlul legalităţii actelor administrative",
organizat de Institutul Naţional al Administraţiei sub înaltul patronaj al
Guvernului României - Ministerul Administraţiei Publice;
Curs "Drepturile omului în Uniunea Europeană. Instituţii Comunitare",
organizat la Buşteni de Institutul Naţional al Administraţiei;
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25 martie

26 martie

31 martie
2 aprilie

7 aprilie

Acţiunea

"Un copil - un brad", organizată de Comisia pentru condiţia
femeii a Federaţiei Române a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor
UNESCO, la Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Panait Sârbu";
Seminar "Drepturile omului şi combaterea discriminării", organizat de
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării împreună cu
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale a Camerei Deputaţilor, în sala Drepturile Omului
Parlamentul României;
Conferinţa internaţională "Şterge o lacrimă, redă un zâmbet
respectă drepturile şi libertăţile copilului", organizată de Asociaţia
Europeană a Studenţilor în Drept;
Colocviu-dezbatere "Mediul înconjurător sănătos pentru copii", organizat
sub înaltul patronaj al Comisiei de sănătate, ecologie şi sport a Senatului
României, de Comisia pentru condiţia femeii a Federaţiei Române a
Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor UNESCO cu prilejul Zilei mondiale a
sănătăţii;

8 aprilie

Masă rotundă organizată

de Parlamentul României cu prilejul vizitei
Socialiste - domnul Antonio Guterres;
Întâlnire "Şanse egale pentru vârsta a treia" - abordarea integratoare a
incluziunii sociale în Uniunea Europeană, organizată de Parlamentul
României - Comisia parlamentară pentru integrare europeană Subcomisia pentru oportunităţi egale;
Conferinţa consacrată Democraţiei de drept în Europa Centrală şi de Est
organizată de SNSPA cu participarea prof. univ. dr. Yehezkel Hebrew
din Ierusalim, organizată la SNSPA;
A XI-a Conferinţă anuală a institutelor şi şcolilor de administraţie
publică din Europa Centrală şi de Est (NISPAcee) cu tema "Întărirea
capacităţii de guvernare: provocări pentru ţările din Europa Centrală şi
de Est", organizată de SNSPA, Reţeaua Institutelor şi Şcolilor de
Administraţie Publică din Europa Centrală şi de Est şi Centrul de
Pregătire pentru Administraţia Publică;
Conferinţa naţională a studenţilor în ştiinţe administrative ,,Administraţia
publică, drepturile omului, acquis-ul comunitar şi integrarea europeană"
organizată de Asociaţia Studenţilor în Ştiinţe Administrative;
Simpozion "Coordonate ale conlucrării dintre societatea civilă şi poliţie
în activitatea de apărare a drepturilor fundamentale ale omului",
organizat de Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi
Inspectoratul General al Poliţiei;
Reuniunea Asociaţiei Jus Primi Viri şi lucrările Federaţiei Italiene a
Centrelor şi Cluburilor UNESCO, cu participarea Institutului Român
pentru Drepturile Omului asupra drepturilor omului, organizat de Jus
Primi Viri la sediul UNESCO din Roma;
Seminar "Impactul aderării la Uniunea Europeană asupra ordinilor
juridice interne ale statelor candidate", organizat de Ministerul
Integrării Europene în colaborare cu Programul MATRA şi Institutul
ASSER din Olanda;
Lansarea companiei "Împreună pentru eliminarea discriminării
persoanelor cu handicap" sub sloganul "Nepăsarea - cel mai mare
handicap", organizat de Guvernul României - Autoritatea pentru
Persoanele cu Handicap;
Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Reforma în administraţia publică",
expoziţie de carte de specialitate; lansare de carte organizate de SNSPA
- Facultatea de Administraţie Publică;
Masă rotundă "Dreptul la un mediu sănătos în proiectul de revizuire a
Constituţiei României", organizată de Academia Română - Secţia de
Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice, Institutul de Cercetări Juridice
şi Asociaţia Română de Drept al Mediului;

preşedintelui Internaţionalei

8 aprilie

8 aprilie

10-12 aprilie

10-13 aprilie

15 aprilie

25 aprilie 3 mai
6 mai

7 mai

8-9 mai

9 mai
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10 mai
13 mai

13-15 mai
15 mai

15-16 mai

20 mai

A XII-a sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice, organizată
de Facu1tăţile din Braşov ale Universităţii "Spiru Haret";
Dezbatere "Situaţia demografică a României: stadiul actual, factori de
influenţă, propuneri", organizată sub patronajul Primului ministru
Adrian Năstase de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei;
Seminar internaţional "Dimensiuni umane: Participarea femeilor în
viaţa publică şi economică", organizat de OSCE la Varşovia;
Simpozion "Tehnica legislativă în actualitate" şi lansarea cărţii
"Probleme actuale ale tehnicii legislative", autori: Sorin Popescu şi
Victoria Ţăndăreanu;
Seminar de aprofundare "Convenţia europeană privind drepturile
omului şi libertăţile fundamentale (CEDO), organizat de Institutul
Naţional al Magistraturii;
Conferinţa internaţională "Minorităţile naţionale, factor de echilibru în
procesul democratic", organizată de Asociaţia George C. Marshall România, Ministerul Informaţiilor Publice, Centrul European pentru
Studii de Securitate George C. Marshall, Grupul Parlamentar al
Minorităţilor Naţionale şi Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării;

20 mai

21 mai

22 mai

23-24 mai

26-27 mai

26-27 mai

29-30 mai
4 iunie

5 iunie
6 iunie

9-13 iunie
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Simpozionul "România la porţile lumii - dreptul la libera circulaţie",
organizat de Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
Dezbatere prilejuită de lansarea cărţii "Rolul organizaţiilor
neguvernamentale pe plan internaţional"
autor Cristian Jura,
organizată de Editura AlI Beck în colaborare cu Universitatea Dimitrie
Cantemir, Bucureşti;
Conferinţa internaţională "Bune practici în domeniul politicilor
antidiscriminatorii, organizată de Ministerul Informaţiilor Publice
Departamentul pentru relaţii interetnice şi Comisia Europeană Direcţia generală de muncă şi afaceri sociale;
Ediţia a XI-a a sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice "Integrarea
europeană", organizată de Universitatea "Mihail Kogălniceanu" din Iaşi
în colaborare cu Centrul Francofon de Drept Constituţional, Asociaţia
Română de Drept Constituţional şi Centrul de Studii Comparate;
Lucrările Comisiei pentru egalitatea şanselor între femei şi bărbaţi a
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, organizate de Parlamentul
României - delegaţia la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei;
Prima sesiune a WIN BALKANS training & Know-How Institute for
members of Parliament "Iniţiative privind combaterea violenţei
împotriva femeilor", organizată de Win Balkans, Organizaţia Femeilor
Membre ale Parlamentului în ţările din sud-estul Europei;
Curs "Acquis-ul comunitar privind politica socială şi ocuparea forţei de
muncă", organizat de Institutul Naţional al Magistraturii;
Dezbatere prilejuită de lansarea volumelor "Cetăţenie naţională-cetăţenie
europeană" şi "Identitatea românească şi integrarea europeană",
organizată de Comitetul Naţional Român pentru UNESCO pentru
Dezvoltare Culturală, Centrul pentru Studiul Integrării Europene şi
Universitatea Bucureşti-Facultatea de Litere;
Simpozion ştiinţific "Dimensiunea ecologică a integrării europene",
organizat de Universitatea Ecologică din Bucureşti;
Atelier deschis al Comitetului Naţional Român de Bioetică, reuniune
desfăşurată în cadrul ciclului de dezbateri "Revoluţia educaţiei " ,
organizat de Comisia Naţională a României pentru UNESCO şi Comitetul
Naţional Român de Bioetică;
Curs "Integrarea europeană la nivelul comunităţilor locale", organizat de
Ministerul Administraţiei Publice şi Institutul Naţional de Administraţie;
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13 iunie
17 iunie

Manifestare "Importanţa recuperării în procesul integrării sociale a
persoanelor cu handicap", organizată de Autoritatea Naţională pentru
Persoanele cu Handicap în colaborare cu Spitalul M.S. Curie;
Reuniunea "Rolul parlamentului în promovarea egalităţii de şanse progrese înregistrate de România în ultimii 10 ani" organizată de
Parlamentul României - Comisia pentru integrare europeană Subcomisia pentru oportunităţi egale şi Fondul Naţiunilor Unite pentru
Populaţie;

Seminarul "Mecanisme de combatere a discriminării şi asigurare a
egalităţii de şanse - legislaţie, bune practici", organizat în cadrul
proiectului "Protejarea drepturilor omului, asigurarea accesibilităţii
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării", organizat de
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării şi Fundaţia "Pentru
o Românie modernă" finanţat de Ambasada Olandei;
Dezbatere "Umanismul politic şi umanismele contemporane", organizată
20 iunie
de Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei
Române în colaborare cu Centrul pentru Umanism şi Drepturile Omului
din România;
Seminar "Drepturile omului - fundament al societăţii democratice",
23 iunie
organizat în cadrul proiectului "Protejarea drepturilor omului asigurarea
accesibilităţii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării",
organizat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării şi
finanţat de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos;
Lucrări destinate Zilei internaţionale de combatere a consumului şi a
26 iunie
traficului ilicit de droguri, organizate de Comisia Naţională a României
pentru UNESCO împreună cu Şcoala Sanitară Postliceală "Carol Davila";
Masă rotundă dedicată Zilei internaţionale a Naţiunilor Unite pentru
26 iunie
sprijinirea victimelor torturii, organizată de Patriarhia Română,
Societatea Independentă Română a Drepturilor Omului - SIRDO,
Forumul Ecumenic al Femeilor - Filiala Sud în colaborare cu Institutul
Francez;
Curs "Prezentarea succintă a principalelor instituţii europene", organizat
26-27 iunie
de Institutul Naţional al Magistraturii;
Simpozionul "Dreptul de proprietate", organizat în întâmpinare a "Zilei
1 iulie
justiţiei" de Uniunea Juriştilor din România;
Dezbatere prilejuită de lansarea volumului "Dreptul de proprietate" 1 iulie
autor prof. univ. dr. Marin Voicu, organizată de Uniunea Juriştilor din
România;
Dezbatere prilejuită de lansarea volumului "La Francophonie au la
2 iulie
globalisation de la culture par la civilisation de «l'Ancienne Europe»" autori Luminiţa Iordache şi Narcis Zărnescu, organizată de Regia
Autonomă "Monitorul Oficial" şi Institutul Francez din Bucureşti;
A VI-a ediţie a "Zilei Miron Cristea", amplă suită de manifestări cultural18-20 iulie
ştiinţifice, religioase, patriotice şi artistice, care se vor încheia cu
sărbătoarea hramului Mănăstirii "Sfântu Ilie", ctitoria primului patriarh
al României, dr. Miron Cristea, organizată de Ministerul Culturii şi
Cultelor - Direcţia de cultură şi culte Harghita, Consiliul Judeţean
Harghita, Centrul Cultural Judeţean, Consiliul Local Topliţa, Primăria
municipiului Topliţa şi Fundaţia Culturală "Miron Cristea" din Topliţa;
Curs "Managementul social", organizat de Institutul Naţional al
10-11 august
Magistraturii;
Masă rotundă "Drepturile omului şi legislaţia penală" organizată de
1 septembrie
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative cu participarea cadrelor
didactice şi a juriştilor din judeţul Braşov;
29 sept. - 10 oct. Sesiunea Grupului de lucru al experţilor pentru populaţia
afrodescendentă - Geneva;
Reuniunea de lucru având ca scop prezentarea stadiului proiectului
7 octombrie
privind implementarea Convenţiei pentru eliminarea discriminării faţă
18 iunie
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de femei (CEDAW) şi pregătirea Conferinţei de la Dubrovnik, organizată
de Ministerul Macerilor Externe;
7-8 octombrie
Seminar cu tema "De la Consiliul Europei la Uniunea Europeană",
organizat de Parlamentul României - delegaţia la Adunarea
parlamentară a Consiliului Europei şi Institutul internaţional pentru
Democraţie, cu prilejul împlinirii a 10 ani de admitere a României în
Consiliul Europei;
13 octombrie
Inaugurarea Casei Organizaţiei Naţiunilor Unite din România;
15 octombrie
Simpozion ştiinţific cu tema "De la Constituţia tranziţiei la Constituţia
integrării euro-atlantice", organizat de Şcoala Naţională de Studii Politice
şi Administrative în parteneriat cu Senatul României;
20-21 octombrie Curs de perfecţionare cu tema "Managementul social", organizat de
Institutul Naţional de Administraţie cu funcţionarii din administraţia
publică;

Dezbatere prilejuită de lansarea volumului "Bucureşti - Micul Paris",
autor arhitect Gheorghe Leahu, organizată de Regia Autonomă
"Monitorul Oficial" în colaborare cu Universitatea de Arhitectură şi
Urbanism "Ion Mincu";
24-25 octombrie Seminar internaţional cu tema "Impactul aderării asupra ordinilor
juridice naţionale ale statelor candidate şi a celor în curs de aderare",
organizat de Ministerul Integrării Europene, Institutul European din
România în colaborare cu Programul Matra şi Institutul Asser din
Olanda;
27 octombrie
Reuniunea Comisiei pentru Regulament şi Imunităţi a Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei cu tema: "Statutul parlamentarilor;
imunităţi şi incompatibilităţi spre armonizarea reglementărilor actuale",
organizată de Parlamentul României delegaţia la Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei;
31 octombrie
Acţiune şcolară cu tema "Influenţele schimbărilor de mediu asupra
dispariţiei speciilor", organizată de Şcoala de Sud nr. 190, clasa a III-a A;
6-7 noiembrie
A treia reuniune suplimentară a Dimensiunii umane a Organizaţiei
pentru Securitate şi Cooperare în Europa, organizată la Viena de
preşedinţia în exerciţiu a OSCE deţinută în acest an de Olanda;
10 noiembrie
Conferinţa naţională UNESCO prilejuită de sărbătorirea Zilei mondiale a
ştiinţei în slujba păcii şi a dezvoltării, organizat sub înaltul patronaj al
preşedintelui României, Ion Iliescu de Comisia Naţională a României
pentru UNESCO;
13 noiembrie
Dezbatere academică cu tema "Evoluţiile regimului juridic al navigaţiei
dunărene", organizată de Ministerul de Externe în colaborare cu
Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, cu participarea
reprezentanţilor statelor membre ale Comisiei Dunării, participanţi la
reuniunea grupului de lucru pe probleme de navigaţie din cadrul
Comitetului pregătitor al Conferinţei diplomatice pentru revizuirea
Convenţiei de la Belgrad din 1948 privind regimul navigaţiei pe Dunăre;
13-20 noiembrie Vernisajul expoziţiei fotografice cu tema "Comisia Europeană a Dunării
- Tradiţii peste timp", organizată de Ministerul Macerilor Externe în
colaborare cu Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale;
14 noiembrie
Dezbaterea cu tema "Familie - şcoală - societate: o relaţie fragilă?",
organizată de Comisia Naţională a României pentru UNESCO;
14- 16 noiembrie Seminar cu tema "Profesionalizarea funcţiei publice", organizat de
Asociaţia Naţională a Studenţilor - filiala Constanţa;
19 noiembrie
Masă rotundă cu tema "Organizaţia Naţiunilor Unite la începutul
secolului XXI-lea - perspective şi provocări", organizată de Asociaţia
Strategii Parlamentare Internaţionale şi World University Service România sub tutela Ambasadei republicii Federale Germania în
România;
25 noiembrie
Simpozion cu tema "Rolul dreptului comparat în accelerarea procesului
de integrare european", organizat de Uniunea Juriştilor din România;
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26 noiembrie
27 noiembrie

27 noiembrie
10 decembrie
13 decembrie

15 decembrie

18 decembrie
19 decembrie

întâlnire cu tema " Combaterea discriminării împotriva femeii.
Experienţe europene şi situaţia actuală din România", organizată de
Organizaţia de Femei a Partidului Social Democrat;
Seminarul cu tema "Parteneriatul între ONG-uri şi instituţiile statului de
la deziderat la realitate", organizat de Direcţiile de asistenţă socială ale
Sectoarelor 1, 3, 4 şi 5, Fundaţia Estuar - activitate în domeniu sănătăţii
mintale şi Asociaţia Caritas din Bucureşti;
Şedinţa comună solemnă a Camerei Deputaţilor şi Senatului, consacrată
Zilei de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României şi împlinirii a 85 de
ani de la Marea Unire;
Reuniunea plenară dedicată aniversării a zece ani de la înfiinţarea
Consiliului minorităţilor naţionale, organizată de Guvernul României Departamentul pentru relaţii interetnice;
Acţiune culturală cu tema "Sosesc colindătorii", organizată de Fundaţia
pentru educaţie şi cultură "Optimiştii" în parteneriat cu Organizaţia
Naţională a Persoanelor cu Handicap cu prilejul Anului european al
persoanelor cu handicap;
Atelier cu tema "Egalitatea de şanse în ştiinţă şi tehnologie", organizat
de Asociaţia Promovarea Femeilor în Ştiinţă şi Tehnologie, Fundaţia
Femeile pentru Etică şi Sănătate, Fundaţia Fotonul în Serviciul Sănătăţii,
cu sprijinul Universităţii Româno-Americane;
Acţiune culturală dedicată Zilei minorităţilor naţionale din România Departamentul pentru relaţii interetnice;
Dezbatere prilejuită de lansarea cărţii "Terorismul internaţional. Flagel
al lumii contemporane", autori comisar-şef dr. ing. Ilie Popescu, colonel
(rez.) Nicolae Rădulescu, subcomisar Nicolae Popescu, organizată de
Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor.
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