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A. ACTIVITĂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

Activităţile  Institutului  au  fost 
consacrate  celor  mai  importante  evenimente 
privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor 
omului  la  nivel  O.N.U.,  Consiliul  Europei, 
O.S.C.E., Uniunea Europeană. Astfel, în data de 
2 iulie 2012 Institutul Român pentru Drepturile 
Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia  pentru 
Naţiunile  Unite  din  România  şi  Asociaţia 
Clubul  de  la  Cheia  au  organizat  o  dezbatere 
privind  proiectul  lansat  spre  dezbatere  publică 
de  Ministerul  Muncii,  Familiei  şi  Protecţiei 
Sociale  pe  18  iunie  a.c.  privind  „Strategia 
pentru  promovarea  egalităţii  de  şanse  şi  a 
nediscriminării  pe  piaţa  muncii  pentru 
grupurile vulnerabile”. În cadrul acţiunii s-au 
evidenţiat  soluţiile  pe  care  le  oferă  strategia 
privind  elaborarea  unor  noi  politici  publice  în 
domeniu,  îmbunătăţirea  celor  existente  privind 
promovarea egalităţii de şanse şi nediscriminării 
pe  piaţa  muncii  pentru  grupurile  defavorizate. 
Implementarea  acestor  politici  va  conduce  la 
realizarea  principalelor  obiective  ale  Strategiei 
Europa 2020 precum creşterea ocupării forţei de 
muncă  şi  combaterea  sărăciei  şi  excluziunii 
sociale. 

În  contextul  aceloraşi  procupări, 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  a 
organizat (6 iulie 2012) o masă rotundă privind 
proiectul  de  Lege  pentru  modificarea  şi 
completarea Legii  nr.  202 din 2002 privind 
egalitatea de şanse şi tratament între bărbaţi 
şi femei, în parteneriat cu Catedra U.N.E.S.C.O. 
pentru  drepturile  omului,  democraţie,  pace  şi 
toleranţă  -  Universitatea  de  Nord,  Baia  Mare, 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, 
Asociaţia Clubul de la Cheia şi Asociaţia pentru 
Promovarea  Drepturilor  Familiei  -  Family 
Forum.  La  reuniune  au  participat  experţi, 
cercetători,  cadre  didactice  universitare, 
masteranzi, studenţi, membri ai unor organizaţii 
guvernamentale  şi  neguvernamentale  cu 
preocupări  în  domeniu  care  au  evidenţiat 
modificările aduse de prezenta lege în care sunt 
transpuse  prevederi  ale  Directivei  2006/54/CE 

privind  punerea  în  aplicare  a  principiului 
egalităţii  de  şanse  şi  al  egalităţii  de  tratament 
între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în 
muncă  şi  de  muncă  precum  şi  ale  Directivei 
2010/41/UE  privind  aplicarea  principiului 
egalităţii  de tratament  între  bărbaţii  şi  femeile 
care desfăşoară o activitate  independentă şi de 
abrogare a Directivei 86/613/CEE. 

O  altă  acţiune de  interes  cu  privire  la 
persoanele defavorizate, a fost şi dezbaterea, din 
24  septembrie,  asupra  proiectului  privind 
„Strategia  naţională  pentru  prevenirea  şi 
combaterea fenomenului violenţei în familie”, 
lansat  de  Ministerul  Muncii,  Familiei  şi 
Protecţiei  Sociale  pentru  dezbatere  publică, 
organizată  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asociaţia 
pentru Promovarea Drepturilor Familiei-Family 
Forum  şi  Asociaţia  Română  pentru  Libertate 
Personală şi Demnitate Umană.

Pentru marcarea  Zilei nediscriminării în 
România,  data  în  care  Guvernul  României  a 
aprobat  Ordonanţa  nr.137 din  31  august  2000 
privind  prevenirea  şi  sancţionarea  tuturor 
formelor  de  discriminare,  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi 
Asociaţia Clubul de la Cheia a organizat o masă 
rotundă  cu  tema  „Egalitatea  de  şanse”  (31 
august 2012). 

Preocupările  Institutului  privind 
respectarea  drepturilor  persoanelor  cu 
dizabilităţi s-au materializat prin participarea în 
data  de  20 august  2012 la  prima  întâlnire  de 
consultare  privind  situaţia  implementării  şi 
monitorizării  Convenţiei  O.N.U.  privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi, organizată 
de  Organizaţia  Naţională  a  Persoanelor  cu 
Handicap din România în parteneriat Ministerul 
Muncii,  Familiei  şi  Protecţiei  Sociale-Direcţia 
Generală  pentru  Protecţia  Persoanelor  cu 
Handicap,  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului,  Institutul  pentru  Politici  Publice, 
Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi 
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Protecţia Copilului sector 1.
În această perioadă au mai avut loc astfel 

de  întâlniri.  Astfel,  în  data  de  19  septembrie 
2012 subiectele dezbătute au vizat indicatorii de 
monitorizare  a  Convenţiei  ONU  privind 
drepturile  persoanelor  cu  dizabilităţi  şi 
pregătirea conferinţei cu tema “Nediscriminare, 
Autonomie,  Incluziune”,  eveniment  ce  se  va 
desfăşura în luna octombrie. 

Cu ocazia  Zilei  Mondiale  a  Populaţiei, 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România în 
parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului,  Asociaţia  pentru 
Promovarea Drepturilor Familiei-Family Forum 
şi  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan 
Zlătescu” a organizat în data de 11 iulie 2012, o 
dezbatere  cu  tema  „Populaţia  mondială  – 
perspective  şi  provocări”.  Au  fost  dezbătute 
aspecte  privind  situaţia  actuală  a  populaţiei, 
starea  demografică  şi  tendinţele  demografice, 
dar  şi  impactul  acestora  asupra  domeniilor 
conexe.

În data  de  17 iulie  2012 a  avut  loc  la 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului 
întâlnirea cu membrul Consiliului de conducere 
al  A.N.U.  Suedia,  domnul  David  Ekwueme, 
prilej  cu care s-a realizat  un schimb de opinii 
privind activitatea şi priorităţile asociaţiei dar şi 
scopul  şi  principalele  direcţii  ale  activităţii 
Institutului.

Educarea  tinerei  generaţii  în  spiritul 
respectării  drepturilor  şi  libertăţilor 
fundamentale  ale  omului,  al  demnităţii  şi 
toleranţei, al schimbului liber de opinii, este un 
alt obiectiv principal al activităţii Institutului. În 
perioada  23-26  iulie  2012 s-a  desfăşurat  la 
Zalău  etapa  naţională  a  concursului  cu  tema 
„Democraţie  şi  toleranţă”,  organizat  de 
Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi 
Sportului  în  parteneriat  cu  Institutul  Român 
pentru Drepturile  Omului,  Inspectoratul  Şcolar 
Judeţean  Sălaj  şi  cu  concursul  Primăriei 
Municipiului  Zalău.  Concursul  reprezintă  o 
formă complexă de educaţie civică în care sunt 
implicaţi  elevii  din  ciclul  primar  şi  gimnazial 
participând  38  de  echipaje.  Competiţia  a  fost 
structurată în trei etape: dimensiunea teoretică, 
practic-aplicativă  şi  artistică.  Cu  ocazia 
aniversării a 22 de ani de la intrarea în vigoare a 

Convenţiei Internaţionale cu privire la drepturile 
copilului şi, totodată, de la ratificarea ei de către 
România,  între  27  august  şi  2  septembrie, 
Institutul  Român pentru Drepturile  Omului,  în 
colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, 
Universitatea  de  Nord-Baia  Mare,  Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia 
„Family Forum” a organizat o serie de dezbateri 
şi  întâlniri  destinate  acestui  eveniment. 
Concursul a urmărit  dezvoltarea competenţelor 
de  cooperare  la  nivelul  grupului,  stimulând 
preocupările pentru cunoaşterea conceptelor de: 
democraţie,  toleranţă,  drepturile  omului, 
drepturile copilului precum şi a relaţiilor dintre 
acestea. S-a urmărit,  de asemenea,  cunoaşterea 
principalelor  reglementări  naţionale  şi 
internaţionale  în  materie,  şi  în  acelaşi  timp, 
exersarea  de  către  elevi  a  atitudinilor  şi 
comportamentelor  democratice,  tolerante,  a 
spiritului  civic  şi  formarea  deprinderilor  de 
implicare  în  viaţa  comunităţii  educaţionale  şi 
locale din care elevii fac parte.

În urma rezultatelor la cele trei probe ale 
concursului, Institutul Român pentru Drepturile 
Omului a acordat premiile speciale şi menţiunile 
„Drepturile Omului”.

Masa rotundă cu tema „Să construim o 
lume  mai  bună  cu  implicarea  tinerilor”, 
logoul  propus,  în  acest  an  de  Organizaţia 
Naţiunilor  Unite  pentru  celebrarea  Zilei 
Internaţionale  a Tineretului  organizată,  în  data 
de 13 august 2012, de Institutul Român pentru 
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România a avut rolul 
de  a  examina  situaţiile  complexe  cu  care  se 
confruntă tinerii în actuala societate.  

Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului  în  parteneriat  cu  Asociaţia  pentru 
Naţiunile  Unite  din România a  organizat  pe  6 
septembrie  2012,  dezbaterea  cu  tema 
„Alfabetizarea – soluţia eradicării sărăciei şi 
a  egalităţii  de  şanse”.  Această  acţiune  a  fost 
dedicată  Zilei  Internaţionale  a  Alfabetizării  şi 
încheierii deceniului O.N.U. pentru alfabetizare.

Pentru a marca împlinirea a cinsprezece 
ani  de  la  adoptarea  Declaraţiei  Universale  a 
Democraţiei şi a cinci ani de la decizia Adunării 
Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite de a se 
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sărbători  în  fiecare  an  la  15  septembrie  Ziua 
Internaţională  a  Democraţiei  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România a 
organizat masa rotundă cu tema „Democraţia şi 
drepturile omului” (13 septembrie 2012).

Simpozionul  cu  tema  „Dreptul  la  un 
mediu sănătos”,  a  fost  organizat  de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Asociaţia Română pentru Drepturile Omului 
la  un  Mediu  Sănătos  şi  Asociaţia  pentru 
Naţiunile  Unite  din  România  (17  septembrie 
2012) pentru  a  marca  împlinirea  a 
douăzecişicinci  de  ani  de  la  adoptarea 
Protocolului de la Montreal privind substanţele 
care epuizează stratul de ozon.

„Multilingvismul  şi  înţelegerea 
interculturală în Uniunea Europeană” a fost 
tema  mesei  rotunde  organizată,  pe  27 
septembrie 2012, de Asociaţia pentru Naţiunile 
Unite  din  România  în  parteneriat  cu  Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului  şi  Asociaţia 
Clubul de la Cheia cu ocazia Zilei Europene a 
Limbilor.

Totodată, cu ocazia Zilei Internaţionale a 
Dreptului  de  a  şti,  Institutul  a  organizat 
conferinţa cu tema „Dreptul de a şti şi de a fi 
informat”  (28  septembrie  2012).  În  cadrul 

reuniunii,  participanţii  au  dicutat  asupra 
reglementarilor  internaţionale  şi   regionale  din 
domeniu, precum şi legislaţia internă cu privire 
la informaţiile de interes public.

În seria manifestărilor dedicate  „Anului  
european al îmbătrânirii active şi solidarităţii  
între  generaţii” se  numără  şi  dezbaterea  cu 
tema  „Îmbătrânirea  activă”,  organizată  cu 
ocazia  Zilei  Internaţionale  a  Persoanelor 
Vârstnice de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului  în  colaborare  cu  Catedra  UNESCO 
pentru  drepturile  omului,  democraţie,  pace  şi 
toleranţă  -  Universitatea  de  Nord,  din  Baia 
Mare,  Asociaţia  română  pentru  apărarea 
drepturilor  omului  la  vârsta  a  treia,  Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia 
„Family Forum” (28 septembrie 2012). 

În comunicările  prezentate,  participanţii 
s-au  referit  la  evoluţia  legislaţiei  interne  în 
raport cu respectarea standardelor internaţionale 
din domeniul drepturilor omului, la preocuparea 
continuă pentru perfecţionarea mecanismului de 
protecţie a persoanelor vârstnice. De asemenea, 
lucrările susţinute de către invitaţi au abordat şi 
teme  precum viaţa  independentă,  îmbătrânirea 
activă pe piaţa muncii şi participarea în societate 
a persoanelor de vârsta a treia.

B. PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului, ca instituţie naţională pentru drepturile 
omului, acordă un deosebit interes conferinţelor, 
evenimentelor,  dezbaterilor  şi  reuniunilor  din 
spaţiul public naţional şi nu numai,  cu referire 
asupra  domeniului  drepturilor  omului.  Fiind 
urmărite  şi  analizate  aspectele  privind 
implementarea  şi  aplicarea  reglementărilor 
internaţionale şi regionale la nivel naţional.

În  data  de  18  iulie  2012,  a  avult  loc 
dezbaterea cu tema „Infracţiunea în noul Cod 
penal”,  organizată  de  Institutul  de  Cercetări 
Juridice  „Acad.  Andrei  Rădulescu”,  prilej  cu 
care Institutul, prin reprezentanţi săi, a participat 
alături  de ceilalţi invitaţi  la dezbaterile privind 
aplicarea noilor coduri.

De asemenea, la 27 iulie 2012, Institutul 
Român pentru Drepturile Omului a participat şi 
la  lansarea  volumului  „Politica  între 
proporţionalism  şi  majoritarism.  Alegeri  şi 
sistem electoral în România postcomunistă”, 
autor  domnul  prof.univ.dr.  Alexandru  Radu, 
organizată  de  Librăria  Cărtureşti.  Totodată, 
amintim  şi  organizarea  de  către  Muzeul 
Naţional al Ţăranului Român de British Council 
şi  Asociaţia  Pro  Democraţia  a  Festivalului  de 
film  documentar  dedicat  democraţiei  şi 
drepturilor omului cu tema „Why democracy”, 
în perioada 3-8 august 2012.

Amintim,  faptul că Fundaţia Europeană 
Titulescu  a  organizat,  la  22  august  2012,  o 
conferinţă  cu  tema  „Primăvara  arabă”, 
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susţinută  de  Senatorul  iordanian  Dr.  Abdul 
Salam  Majali.  La  eveniment  au  participat 
diplomaţi, cercetători precum şi reprezentanţi ai 
societăţii civile. 

Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului  este  preocupat  de  rolul  mediului  de 
afaceri  în  domeniul  promovării  şi  protecţiei 
drepturilor  omului,  în  acest  sens  este  de 
remarcat  organizarea,  în  perioada  5-8 
septembrie,  Atelierului  regional  european 
privind  „Mediul  de  afaceri  şi  drepturile 
omului”  al  Grupului  European  de  Instituţiile 
Naţionale pentru Drepturile Omului. Eveniment 
realizat de Institutul  German pentru Drepturile 
Omului  şi  Ministerul  Federal  German  pentru 
Cooperare  Economică  şi  Dezvoltare  în 
colaborare cu Institutul Danez pentru Drepturile 
Omului  şi  Comisia  Scoţiană  pentru  Drepturile 
Omului.

În  cadrul  conferinţei  au  fost  abordate 
teme,  precum:  cadrul  internaţional  şi 
modificările  recente,  inclusiv  Principiile 
generale ale O.N.U. privind mediul de afaceri şi 
drepturile  omului;  experienţa  instituţiilor 
naţionale  pentru  drepturile  omului;  aspecte  la 
nivel regional european – obligaţia statului de a 
ocroti  drepturile  omului,  responsabilitatea 
corporaţiilor  de  a  respecta  aceste  drepturi, 
accesul la mijloace de protecţie; s.a.

Nu în ultimul rând, unul din obiectivele 
acestui eveniment a fost şi dezvoltarea unui Plan 
european de acţiune regională privind mediul de 
afaceri şi drepturile omului.

Remarcăm,  de  asemenea,  faptul  că,  în 
data  de  20  septembrie  2012,  cercetătorii 
Institutului  Român  pentru  Drepturilor  Omului 
au  participat  la  conferinţa  cu  tema 
„Dimensiunea  social-politică  şi  diplomatică a 
activităţii  marelui  inventator  Traian  Vuia”, 
susţinută  de  profesor  dr.  Radu  Homescu, 
ambasador şi organizată  cu prilejul împlinirii a 
140 de  ani  de  la  naşterea  sa, de  Asociaţia  de 
Drept  Internaţional  şi  Relaţii  Internaţionale  şi 
Fundaţia Europeană Titulescu.

Totodată, s-a bucurat de un real interes şi 
dezbaterea cu tema „Minoritatea cu implicaţii 
penale”,din 21 septembrie 2012, organizată de 
Institutul  de  Cercetări  Juridice  „Acad.  Andrei 

Rădulescu”  al  Academiei  Române, 
Departamentul  de  drept  penal  şi  procedură 
penală “Vintila Dongoroz”. Eveniment în cadrul 
căruia  Institutul  a  avut  ocazia  să-şi  prezinte 
activitatea de cercetare.

Este  de  amintit  faptul  că  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului urmăreşte cu 
interes  acţiunile  şi  evenimetele  realizate  de 
mediul universitar, păstrând un dialog constant 
cu  universităţi  importante  din  România  şi 
Europa.  În  acest  sens,  cercetătorii  IRDO  au 
participat şi la dezbaterile din cadrul atelierului 
de  lucru  cu  tema  „Spaţiu  public.  Politici 
publice”,  organizat  de Centrul  de Cercetare în 
Comunicare şi Facultatea Comunicare şi Relaţii 
Publice  din  cadrul  Şcolii  Naţionale  de  Studii 
Politice  şi  Administrative  organizat  în  cadrul 
conferinţei „Diaspora în cercetarea ştiinţifică şi 
învăţământul  superior  din  România”din 
perioada 26-27 septembrie 2012.

Amintim  masa  rotundă  cu  tema 
„Implicarea  NATO  în  operaţiuni  de 
menţinere  a  păcii.  Aspecte  instituţionale”, 
organizată de Universitatea „Nicolae Titulescu” 
din 27 septembrie. Eveniment la care Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului  a  fost,  de 
asemenea,  invitat  să  participe.  Dezbaterile  au 
vizat o temă de mare actualitate fiind analizată 
legătura dintre conceptele strategice ale NATO 
şi  abordarea  dimensiunilor  operaţionale  a 
organizaţiei,  identificând  astfel  implicaţiile  la 
nivel  instituţional  ale  adoptării  conceptelor 
strategice  precum  şi  măsurile  de  eficientizare 
operaţională prevăzute. 

În  aceeaşi  perioadă  a  avut  loc  şi 
dezbaterea cu tema „Relevanţa viziunii istorice 
şi politice a lui Mihail Kogălniceanu privind 
dezvoltarea  pe  termen  lung  a  României”, 
organizată de Fundaţia Europeană Titulescu cu 
ocazia  împlinirii  a  195  de  ani  de  la  naşterea 
ilustrului om de stat şi diplomat român

Nu în ultimul  rând,  cercetătorii  IRDO 
au  fost  prezenţi,  la  masa  rotundă  cu  tema 
„Promovarea  şi  protecţia  drepturilor 
omului  prin  mijloace  contencioase”, 
organizată  de  Şcoala  Naţională  de  Studii 
Politice  şi  Administrative,  în  ziua  de  28 
septembrie 2012.
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