
VI. REMEMBER

A. ACTIVITĂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

Conceptul  de  drepturi  şi  libertăţi  
fundamentale  ale  omului izvorăşte  din 
nevoia  şi  dorinţa  oamenilor  pentru  o 
viaţă  în  care  demnitatea  şi  valoarea 
fiecăruia sa fie respectată şi protejată. 

În  acest spirit  a  fost  organizată 
masa  rotundă cu tema  „Dreptul la pace  
şi  evoluţiile  contemporane” (10 
februarie 2012) de către Institutul Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare 
cu Facultatea de Drept şi Administraţie a 
Universităţii  Ecologice,  Bucureşti,  cu 
participarea  unor  cadre  didactice  şi 
doctoranzi  de  la  Universitatea  Creştină 
„Dimitrie  Cantemir”,  Bucureşti  şi  ai 
Şcolii  Naţionale  de  Studii  Politice  şi 
Administrative. 

Problematica  „Drepturile  omului  
în România” a fost  dezbătută în cadrul 
unei  mese  rotunde  (17  ianuarie  2012),  
organizate  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului,  cu participarea unor 
cadre  didactice  universitare,  doctoranzi 
în  drept  şi  ştiinţe  administrative, 
cercetători  ştiinţifici,  reprezentanţi  ai 
unor  ONG-uri  din  domeniul  drepturilor 
omului. 

În  data  de  28  februarie  2012  s-a 
discutat  despre  „Istoria  drepturilor  
omului” în  cadrul  unei  mese  rotunde, 
organizate  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului,  Catedra  UNESCO 
pentru  drepturile  omului,  democraţie, 
pace  şi  toleranţă  şi  Asociaţia  pentru 
Naţiunile Unite din România. În aceeaşi 
idee a fost organizată în data de 6 martie 
2012  dezbaterea  cu  tema  „Ştiinţa 

drepturilor  omului” de  către  Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului  cu 
concursul  Facultăţii  de  Drept  şi 
Administraţie  a  Universităţii  Ecologice, 
Bucureşti,  cu  participarea  unor  cadre 
didactice  şi  doctoranzi  de  la 
Universitatea  Creştină  „Dimitrie 
Cantemir”,  Bucureşti  şi  ai  Şcolii 
Naţionale  de  Studii  Politice  şi 
Administrative. 

O  altă  dezbatere  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului  în  colaborare  cu  Facultatea  de 
Drept  şi  Administraţie  a  Universităţii 
Ecologice, Bucureşti cu participarea unor 
cadre  didactice  şi  doctoranzi  de  la 
Universitatea  Creştină  „Dimitrie 
Cantemir”,  Bucureşti  şi  ai  Şcolii 
Naţionale  de  Studii  Politice  şi 
Administrative  a  privit  tematica 
„Drepturile omului în sistemul ONU” 
(20 martie 2012). De asemenea, subiectul 
„Drepturile  omului  în  cadrul  
Consiliului  Europei” a  reprezentat  un 
interesant  punct  de  dezbatere  în  cadrul 
mesei rotunde cu aceeaşi temă (27 martie 
2012),  organizată  de  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului,  având 
concursul  Facultăţii  de  Drept  şi 
Administraţie  a  Universităţii  Ecologice, 
Bucureşti,  cu  participarea  unor  cadre 
didactice  şi  doctoranzi  de  la 
Universitatea  Creştină  „Dimitrie 
Cantemir”,  Bucureşti  şi  ai  Şcolii 
Naţionale  de  Studii  Politice  şi 
Administrative.

Respectarea drepturilor omului şi a 
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demnităţii umane constituie fundamentul 
libertăţii,  dreptăţii  şi  păcii  în  lume.  În 
acest sens a fost organizată în data de 13 
martie  2012  masa  rotundă  cu  tema 
„Mijloace  contencioase  şi  neconten-
cioase  de  promovare  şi  protejare  a  
drepturilor  omului”,  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului  în  partneriat  cu  Facultatea  de 
Drept  şi  Administraţie  a  Universităţii 
Ecologice,  Bucureşti,  cu  participarea 
unor cadre didactice şi  doctoranzi  de la 
Universitatea  Creştină  „Dimitrie 
Cantemir”,  Bucureşti  şi  ai  Şcolii 
Naţionale  de  Studii  Politice  şi 
Administrative.

Împlinirea  a 21  de  ani  de  la 
ratificarea de către România a celui de-al 
doilea  Protocol  facultativ  la  Pactul 
internaţional  cu  privire  la  drepturile 
civile şi politice (25 ianuarie 2012) a fost 
celebrată  prin  organizarea  de  către 
Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului în colaborare cu Asociaţia pentru 
Naţiunile Unite din România a unei mese 
rotunde  cu  tema  „Implicaţii  socio-
juridice  ale  abolirii  pedepsei  cu  
moartea”.

Cu  ocazia  Zilei  internaţionale  de 
comemorare  a  victimelor  Holocaustului 
(27  ianuarie  2012), Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare 
cu  Catedra  UNESCO  pentru  drepturile 
omului,  democraţie,  pace  şi  toleranţă  şi 
Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din 
România  a  organizat  un  simpozion  cu 
tema „Holocaustul, o lecţie de genocid”.

Federaţia  Internaţională  a 
Comunităţilor  Educative  din  Bucureşti 
împreună  cu  filialele  din  judeţele 
Teleorman şi Vaslui şi în parteneriat cu 
Inspectoratul  Şcolar  al  Municipiului 

Bucureşti,  Institutul  de  Ştiinţe  ale 
Educaţiei,  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului,  D.G.A.S.P.C. 
Bucureşti,  sectoarele  III,  IV  şi  V, 
Institutul  pentru  Calitatea  Vieţii, 
Universitatea  Bucureşti  -  Facultatea  de 
Psihologie  şi  Ştiinţe  ale  Educaţiei, 
Universitatea  „Titu  Maiorescu”  – 
Facultatea de Ştiinţe Sociale şi  Politice, 
Asociaţia  Acces  Europa,  Biblioteca 
Pedagogică  Naţională  „I.C.Petrescu”  şi 
Revista  Naţională  Tribuna 
Învăţământului au organizat în data de 2 
februarie  2012  o  dezbatere cu  tema 
„Violenţa  -  un  flagel  social,  care 
ameninţă  formarea  şi  dezvoltarea 
tinerelor generaţii”. 

În  acelaşi  spirit,  a  fost  organizat 
simpozionul  cu  tema  „Educaţia  pentru 
combaterea  rasismului,  discriminării  
rasiale,  xenofobiei  şi  intoleranţei”, 
consacrat  obiectivelor  ultimei  etape  a 
Programului  Deceniului  pentru  educaţie 
în  domeniul  drepturilor  omului  (2005-
2014),  organizat  de  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare 
cu  Catedra  UNESCO  pentru  drepturile 
omului,  democraţie,  pace  şi  toleranţă, 
Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din 
România şi Asociaţia Clubul de la Cheia 
în data de 3 februarie 2012.

Cu  ocazia  Zilei  internaţionale  a 
Limbii materne şi organizată de Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului  şi 
Asociaţia  pentru  Dialog  Intercultural  în 
parteneriat  cu  Comisia  Naţională  a 
României pentru UNESCO (19 februarie 
2012) a fost lansată campania publicitară 
împotriva discriminării  cu tema „Limba 
mea este umanitatea”. De asemenea, în 
cadrul  Campaniei  de  sensibilizare 
împotriva descriminării a avut loc în data 
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de  1  martie  2012 acţiunea  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului  şi  Asociaţia  pentru  Dialog 
Intercultural în colaborare cu Ministerul 
Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi 
Sportului,  Consiliul  Naţional  pentru 
Combaterea  Discriminării  şi  Comisia 
Naţională  a  României  pentru  UNESCO 
intitulată „Mărţişorul toleranţei”. 

În data de  21 martie 2012 a avut 
loc  masa  rotundă  cu  tema  „Rasismul, 
xenofobia  şi  intoleranţa  –  o  mare 
problemă  a  umanităţii”,  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  şi 
Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia cu ocazia 
Zilei  internaţionale  pentru  eliminarea 
tuturor formelor de discriminare rasială şi 
a  Săptămânii  europene  de  acţiune 
împotriva rasismului. 

Generaţia  a  III-a  de  drepturi  este 
marcată  în  activităţile  ştiinţifice 
organizate  de  I.R.D.O.  prin  organizarea 
unei  serii  de  manifestări  dedicate 
„Anului european al îmbătrânirii active  
şi  solidarităţii  între  generaţii” (  4 
ianuarie 2012), de către Institutul Român 
pentru  Drepturile  Omului  cu  Asociaţia 
Română  pentru  Promovarea  Drepturilor 
Economice,  Sociale  şi  Culturale  şi 
Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din 
România.  În  perioada  18-20  ianuarie 
2012  au  avut  loc  manifestări  similare 
organizate  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu 
Universitatea  de  Vest,  Timişoara, 
Facultatea  de  Drept  şi  Ştiinţe 
Administrative, iar în data de 24 ianuarie 
2012,  IRDO  a  desfăşurat  acţiuni  pe 

aceeaşi  tematică  în  colaborare  cu 
Facultatea  de  Drept  şi  Administraţie  a 
Universităţii  Ecologice,  Bucureşti  şi  cu 
participarea  unor  cadre  didactice  şi 
doctoranzi  de  la  Universitatea  Creştină 
„Dimitrie  Cantemir”,  Bucureşti  şi  ai 
Şcolii  Naţionale  de  Studii  Politice  şi 
Administrative.  Această  problematică  a 
fost  abordată  deasemenea  în  cadrul 
întâlnirii  dintre  Institutul  Român pentru 
Drepturile  Omului,  Asociaţia  pentru 
Naţiunile Unite din România şi membrii 
IDEF (24 martie 2012).

Dreptul la un mediu sănătos a fost 
reamintit  prin  acţiuni  dedicate  Zilei 
mondiale  a  apei şi  prin  inaugurarea 
„Clubului European” al şcolii cu clasele 
I-VIII  Nr.  190  „Marcela  Peneş”, 
Bucureşti,  organizate  de  şcoala  190  în 
parteneriat  cu  Inspectoratul  Şcolar  al 
sectorului  4,  Institutul  Român  pentru 
Drepturile Omului şi Comisia Naţională 
a României pentru UNESCO (22 martie 
2012).

Au fost organizate dezbateri privind 
„Codificarea  şi  evoluţia  drepturilor  
omului” (10  ianuarie  2012), organizate  de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului 
având  concursul  unor  membrii  ai 
Institutului IDEF, ai Societăţii Române de 
Drept  Comparat  şi  ai  Universităţii 
Ecologice  din  Bucureşti,  „România  la 
cinci  ani  de  la  aderarea  la  Uniunea 
Europeană” ( 12 ianuarie 2012), organizat 
de  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului în colaborare cu  Asociaţia pentru 
Naţiunile Unite din România.

În  perioada  22-24  martie  2012 a 
fost  organizată Conferinţa internaţională 
cu  tema  „Eficienţa  normelor  juridice” 
de  Universitatea  Creştină  „Dimitrie 
Cantemir”,  Cluj-Napoca,  Facultatea  de 
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Drept, în parteneriat cu Institutul Român 
pentru  Drepturile  Omului,  Sectorul  de 
cercetări  socio-umane  al  Institutului  de 
Istorie  „George  Bariţiu  al  Academiei 
Române,  Cluj-Napoca,  Asociaţia 
Ştiinţifică  de  Dreptul  Proprietăţii 
Intelectuale,  The  Romanian  Society  of 
Authors  and  Publishers  of  Scientific 
Works,  Asociaţia  Română  de  Ştiinţe 
Penale  şi  Institutul  de  Ştiinţe 
Administrative din Republica Moldova.

„Drepturile  persoanelor  cu  
dizabilităţi  la  un  an  de  la  ratificarea  
Convenţiei  Organizaţiei  Naţiunilor  
Unite de către Uniunea Europeană” au 
fost  reiterate  prin  conferinţa  din  19 
ianuarie  2012, organizată  de  Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile 
Unite din România şi Catedra UNESCO 
pentru  drepturile  omului,  democraţie, 
pace şi toleranţă. 

B. PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

Practica  drepturilor  omului,  deşi 
complexă,  nu  este  unitară  şi  uniformă. 
Pentru  o  mai  bună  gestionare  şi 
implementare a standardelor europene în 
practica naţională şi nu numai, Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului  a 
participat la o serie de dezbateri, a căror 
tematică  a  vizat  dezvoltarea  societăţii 
româneşti  prin  reforme  academice, 
legislative, parlamentare ş.a. 

Astfel,  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului  a  participat  la 
dezbaterea  cu tema  „Viitorul Egiptului 
post-Mubarak”  (28  ianuarie  2012), 
organizată de  Grupul de studii  avansate 
în  relaţii  internaţionale din  cadrul 
Centrului  de  Studii  în  Idei  Politice, 
Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi 
Administrative,  la  dezbaterea  cu  tema 
„Europenizarea  –  perspective  şi 
tendinţe  de  cercetare  actuale  în 
ştiinţele  sociale”,  organizată  de 
Departamentul de relaţii internaţionale şi 
integrare  europeană,  Şcoala  de  Studii 
Politice  şi  Administrative  (9  februarie 
2012), precum şi  la dezbaterea cu tema 
„Medierea  în  penal”,  organizată,  sub 

egida „Medierea  –  alternativă  viabilă 
la  instanţa  de  judecată”, de 
Universitatea  Creştină  „Dimitrie 
Cantemir”,  Masteratul  de  Integrare  şi 
Afaceri  Europene  împreună  cu 
Masteratul de Mediere (13 martie 2012).

 Încurajarea cercetărilor  ştiinţifice 
concretizate  în  analize  comparative, 
studii de specialitate, tratate, manuale ş.a. 
reprezintă  una  din  preocupările 
Institutului  Român  pentru  Drepturile 
Omului  în  susţinerea  informării  şi 
promovării drepturilor omului în drept şi 
în domeniile conexe ale acestuia.

În  acest  sens,  cercetătorii  au 
participat  la lansarea volumului  „Ţările 
române  între  Imperiul  Otoman  şi 
Europa  creştină”,  autor  Bogdan 
Murgescu, organizată de Editura Polirom 
în  parteneriat  cu  Librăria  Cărtureşti 
Verona (22 februarie 2012),  „Zid de pace, 
turnuri de frăţie. Deceniul deschiderii: 
1962-1972”, autor Mircea Maliţa şi Dinu 
C.  Giurescu,  organizată  de  Fundaţia 
Europeană  Titulescu,  Fundaţia 
Europeană a  Mării  Negre,  Asociaţia  de 
Drept  Internaţional  şi  Relaţii 
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Internaţionale (2 martie  2012).  De un real 
interes s-a bucurat şi lansarea volumului 
„Managementul comunicării în situaţii 
de criză”, autori Ion Chicidean şi George 
David,  organizată  de  Centrul  de 
Cercetare  în  Comunicare  şi  Editura 
Comunicare.ro (15 martie 2012) precum 
şi lucrarea „Spaţiul public. Gestionare 
şi  comunicare”,  autor  prof.  univ.  dr. 
Vasile Stănescu, organizată de Academia 
Română (20 martie 2012).

Participarea la conferinţe naţionale 
sau  internaţionale  conferă  cercetătorilor 
de la Institutul Român pentru Drepturile 
Omului posibilitatea de a se adresa unui 
public larg, de specialitate, cu privire la 
educarea tinerilor din noua generaţie şi a 
funcţionarilor  publici  etc.  în  spiritul 
democraţiei  şi  al  drepturilor  omului. 
Menţionăm,  astfel,  participarea  la 
conferinţa  cu  tema  „Autoritatea 
părintească  reglementată  în  Codul 
civil  din  Quebec  şi  în  Codul  civil 
român. Jurisprudenţa din Quebec” (1 
martie 2012),  organizată de Institutul de 
Cercetări  Juridice  „Academician  Andrei 
Rădulescu”,  la  cea  de  a  doua  ediţie  a 
conferinţei  „Primii  paşi  în 
managementul unei cariere de succes. 
Principii  şi  strategii  de  impact”,  (7 
martie 2012), organizată de Facultatea de 
Management, Şcoala de Studii Politice şi 
Administrative,  conferinţa  cu  tema 
„Filosofia  dreptului  şi  condiţia 
practică  a  juristului”,  organizată  de 
Centrul  de  Excelenţă  Academică  în 
parteneriat  cu  Uniunea  Juriştilor  din 
România  (7 martie 2012). De asemenea, 
Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului a participat la conferinţa finală a 
proiectului POSDRU cu tema  „Inovare 
academică şi succes pe piaţa muncii”, 
materializat  prin  proiectul  „Şcoala 
digitală”, organizată de Şcoala Naţională 

de  Studii  Politice  şi  Administrative  (14 
martie  2012),  la  conferinţa  cu  tema 
"Răspunderea magistraţilor  în  lumina 
evoluţiilor recente la nivel european şi 
naţional",  organizată  în  seria  „Cultura 
dreptului  european”  de  Centrul  de 
Studii de Drept European al Institutului de 
Cercetări  Juridice  din  cadrul  Academiei 
Române, Asociaţia Forumul Judecătorilor 
din  România,  Asociaţia  Magistraţilor 
Europeni  pentru  Drepturile  Omului  şi 
Editura Universitară (15 martie 2012) şi la 
sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema 
„Ştiinţă  şi  Codificare  în  România 
(1864-2009),  organizată  de  Institutul  de 
Cercetări  Juridice  „Academician  Andrei 
Rădulescu” (30 martie 2012). 

Nu  în  ultimul  rând,  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului poartă 
un  dialog  constant  cu  reprezentanţii 
instituţiilor europene şi internaţionale, cu 
preocupări  în  problematica  drepturilor 
omului.  Între  aceştia  îî  amintim  pe 
Secretarul General al Comisie Naţionale 
Consultative  pentru  Drepturile  omului 
din  Franţa,  dl.  Michel  Forst  (19  martie 
2012),  Preşedintele  Comisiei 
Consultative  pentru  Drepturile  Omului, 
Luxemburg, dl. prof. univ. dr. Jean-Paul 
Lehners, Preşedintele Comisiei Naţionale 
pentru  Drepturile  Omului,  Togo,  dl. 
Koffi  Kounte  (20  martie  2012), 
Preşedintele Rainbow Push Coalition, dl. 
Jesse L. Jackson, Dl. Gianni Magazzeni, 
Şef  Direcţia  Americile,  Europa  şi  Asia 
Centrală, Biroul Înaltului Comisar ONU 
pentru  Drepturile  Omului  (21  martie); 
Prof.  univ.  dr.  Gordana  Gasmi, 
Universitatea  Singidunum,  din  Belgrad-
Serbia;  Prof.  univ.  dr.  Maria  Orlov, 
Universitatea  de  Stat  din  Republica 
Moldova  (23  martie  2012);  Anita 
Volford,  Institutul  de  Drept  Comparat, 
Ungaria (24 martie 2012).
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