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Înfiinţat prin lege – Legea nr. 9/1991 – 
ca  organism  independent,  cu  personalitate 
juridică,  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului  (IRDO) şi-a  dovedit  rolul  determinant 
pe care l-a avut şi îl are în domeniul mai bunei 
cunoaşteri  de  către  organismele  publice, 
organizaţiile  neguvernamentale  şi  cetăţeni  a 
problematicii  drepturilor  omului,  a  modului  în 
care acestea sunt garantate şi respectate, atât la 
noi cât şi în alte ţări, precum şi în direcţia unei 
informări  sistematice  a  organismelor 
internaţionale şi a opiniei publice din alte ţări în 
legătură  cu  modalităţile  concrete  în  care 
drepturile  omului  sunt aplicate  şi respectate  în 
România.  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului  şi-a  desfăşurat  activitatea  în  scopul 
îndeplinirii  atribuţiilor  conferite  de  lege  ca 
instituţie  naţională  independentă  din  domeniul 
drepturilor omului, acţionând ca o interfaţă, ca o 
solidă punte de legătură între instituţiile statului 
şi  societatea  civilă.  Ancorându-şi  preocupările 
în realităţile concrete ale fiecărei perioade,  ale 
fiecărei  etape,  Institutul  a  avut  permanent  în 
vedere organizarea unui cadru corespunzător şi 
a  unor  mijloace  adecvate  pentru  aplicarea  şi 
respectarea  concretă  a  drepturilor  omului, 
pentru o mai bună cunoaştere şi conştientizare a 
lor, atât din partea autorităţilor publice, cât şi a 
cetăţenilor care beneficiază de aceste drepturi şi 
de garantarea respectării lor.

În  aceste  condiţii,  Institutul  a  pus în 
activitatea sa un accent deosebit pe organizarea 
unor programe şi parteneriate care să răspundă 
mai bine cerinţelor internaţionale şi naţionale de 
promovare  a  drepturilor  şi  libertăţilor 
fundamentale  ale  omului,  de  formare  a 
categoriilor  de  persoane care  au  răspunderi  în 
domeniul protecţiei acestora.

Experienţa  acumulată  de-a  lungul 
timpului  şi  colaborarea  cu  organismele 
guvernamentale  şi  neguvernamentale  cu 
preocupări în domeniul drepturilor omului a fost 
deosebit de importantă pentru Institut, în scopul 
îndeplinirii  atribuţiilor  conferite  de  legea  de 

organizare. Pornind de la importanţa deosebită a 
cunoaşterii  drepturilor omului,  şi în anul 2012 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  a 
desfăşurat  activităţi  de  formare,  informare, 
documentare,  cercetare  şi  consultanţă, 
contribuind  prin  întreaga  sa  activitate  la 
formarea  persoanelor  din  structurile  şi 
instituţiile  publice  cu  atribuţii  în  domeniul 
protecţiei  şi  promovării  drepturilor  omului,  la 
informarea sistematică a cetăţenilor în legătură 
cu drepturile ce le sunt garantate prin lege sau 
sunt prevăzute în documentele internaţionale la 
care România este parte. În acest sens, în anul 
2012,  Institutul  a  organizat  numeroase 
manifestări  ştiinţifice,  conferinţe  simpozioane 
sau  seminarii  ori  mese  rotunde,  dezbateri, 
cursuri  de  formare,  concursuri,  schimburi  de 
experienţă  etc.  În  cadrul  Institutului  s-au 
efectuat  cercetări,  au fost  publicate  şi  difuzate 
lucrări în domeniu, rapoarte vizând o mai bună 
cunoaştere  a  standardelor  internaţionale,  a 
instrumentelor  şi  mecanismelor  de protecţie  şi 
promovare a drepturilor omului adoptate pe plan 
internaţional  universal  şi  regional  la  care 
România este parte sau a aderat,  urmărindu-se 
facilitarea aplicării lor rapide şi corecte pe plan 
naţional,  în  conformitate  şi  cu prevederile  art. 
20 din  Constituţie.  În  conceperea  programului 
de activitate pe anul 2012 al Institutului Român 
pentru  Drepturile  Omului,  au  fost  avute  în 
continuare  în  vedere  Principiile  de  la  Paris 
privind  funcţionarea  instituţiilor  naţionale  de 
promovare  şi  protecţie  a  drepturilor  omului, 
Declaraţia de la Durban, Programul de acţiune 
al Conferinţei Mondiale a Drepturilor Omului - 
Viena, Planul de acţiune al Comitetului Director 
pentru  Drepturile  Omului  al  Consiliului 
Europei,  Rezoluţia  59/113  privind  Programul 
mondial al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) 
de  educaţie  în  domeniul  drepturilor  omului 
pentru  perioada  2005-2014  şi  a  doua  fază  a 
Planului  de  acţiune  a  acestui  Program, 
Obiectivele  ONU  pentru  noul  mileniu, 
Obiectivele  ONU  pentru  2015,  Rezoluţia  nr. 
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21/14  privind  „Programul  mondial  pentru 
educaţie  în  domeniul  drepturilor  omului”  a 
Consiliului  ONU  pentru  Drepturile  Omului, 
Recomandările R (79) 16 şi (97) 14 şi Rezoluţia 
(97)  11  ale  Comitetului  de  Miniştri  al 
Consiliului  Europei,  Programul  anual  al 
Agenţiei  Drepturilor  Fundamentale  a  Uniunii 
Europene  precum  şi  principalele  obiective 
stabilite de Comisia Europeană a fi atinse până 
în anul 2020 prin Strategia „Europa 2020”, care 
au  devenit  obiective  naţionale  pentru  fiecare 
ţară  membră  a  UE  (ocuparea  locurilor  de 
muncă,  cercetare  şi  dezvoltare/  inovaţie, 
schimbările  climatice/  energie,  educaţie,  şi 
sărăcie/excludere  socială),  Strategia  europeană 
pentru  egalitate  între  femei  şi  bărbaţi  (2010-
2015),  Strategia  europeană  pentru  drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi (2010-2020).

În  anul  2012  Institutul  Român  pentru 
Drepturile Omului a fost desemnat ca organism 
independent  de  promovare,  protecţie  şi 
monitorizare  a  implementării  Convenţiei  ONU 
pentru  Drepturile  Persoanelor  cu  Dizabilităţi 
(art.  33  alin.  2)  în  România,  fapt  ce  atestă 
obiectivitatea  cu  care  acţionează  instituţia, 
precum şi  importanţa  acordată  de  către  IRDO 
promovării  şi protecţiei  drepturilor persoanelor 
cu dizabilităţi.

În  îndeplinirea atribuţiilor  stabilite  de 
lege,  de  promovare  şi  diseminare  a 
reglementărilor  privind  drepturilor  omului, 
Institutul a încheiat noi parteneriate cu o paletă 
largă de instituţii şi organisme guvernamentale, 

organizaţii  neguvernamentale,  atât  la  nivel 
intern,  cât  şi  internaţional.  Sintetizând 
activităţile  desfăşurate  de  Institutul  Român 
pentru Drepturile Omului în anul 2012, acestea 
pot fi structurate pe următoarele direcţii:

• Asigurarea  unei  mai  bune  cunoaşteri  a 
problematicii  drepturilor  omului,  a  modului  în 
care  aceste  drepturi  sunt  garantate  în  ţările 
membre  ale  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite, 
Organizaţiei  pentru  Cooperare  şi  Securitate  în 
Europa  (OSCE),  Consiliului  Europei  şi  ale 
Uniunii Europene;
• Informarea  instituţiilor  internaţionale  în 
legătură  cu  modalităţile  practice  în  care 
drepturile omului sunt promovate şi garantate în 
România;
• Efectuarea  de  cercetări  privind  aspecte 
importante  din  domeniul  promovării  şi 
respectării drepturilor omului în ţara noastră şi 
pe plan internaţional;
• Organizarea  şi  realizarea  de  programe  de 
formare  şi  educare  în  domeniul  drepturilor 
omului potrivit celor mai noi metodologii;
• Activităţi publicistice;
• Traducerea  şi  publicarea  reglementărilor 
internaţionale, universale şi regionale şi a celor 
naţionale  cu  valoare  semnificativă,  a 
documentelor, a studiilor şi cercetărilor recente 
în domeniul drepturilor omului;
• Acordarea de consultanţă;
• Perfecţionarea  activităţii  centrului  de 
documentare al IRDO.

I. CERCETĂRI CONSACRATE 
PROMOVĂRII ŞI RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI

ÎN ROMÂNIA ŞI PE PLAN INTERNAŢIONAL

Cercetarea  diferitelor  aspecte  legate  de 
promovarea  şi  respectarea  drepturilor  omului 
reprezintă unul dintre principalele elemente ale 
activităţii  desfăşurate  de  Institutul  Român 
pentru Drepturile Omului.  În abordarea acestei 
activităţi, prevăzută de lege, Institutul a avut în 
vedere  „Principiile  de  la  Paris”1 privind 

1 Principiile  fundamentale  stabilite  la  prima  întâlnire 
internaţională a Instituţiilor Naţionale pentru Promovarea 

funcţionarea instituţiilor  naţionale  pentru 
promovarea  şi  protecţia  drepturilor  omului, 
Programul de acţiune al Conferinţei Mondiale a 
Drepturilor  Omului  de  la  Viena  (1993), 
Obiectivele  ONU  pentru  noul  mileniu, 
Obiectivele ONU pentru 2015, Declaraţia de la 
şi Protejarea Drepturilor Omului, ce a avut loc la Paris în 
7-9  octombrie  1991,  cunoscute  drept  „Principiile  de  la 
Paris”.  Adoptate  de  Adunarea  Generală  a  ONU  prin 
Rezoluţia 48/134 la 20 decembrie 1993.
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Durban (2001), Planul de acţiune al Comitetului 
director pentru Drepturile Omului al Consiliului 
Europei,  Rezoluţia  59/113  a  ONU,  Programul 
anual  al  Agenţiei  Drepturilor  Fundamentale  a 
Uniunii  Europene,  Strategia  „Europa  2020”  a 
Comisiei  Europene  şi,  de  asemenea, 
Recomandările R (79) 16 şi (97) 14 şi Rezoluţia 
(97)  11  ale  Comitetului  de  Miniştri  al 
Consiliului  Europei,  ceea ce evidenţiază faptul 
că  cercetarea  drepturilor  omului  şi  învăţarea 
drepturilor omului constituie mijloace adecvate 
pentru  respectarea  demnităţii  umane  şi  pentru 
asigurarea unui respect sporit pentru drepturile 
omului, printr-o mai bună cunoaştere a acestora.

Prin  tematica  abordată  în  studiile, 
cercetările,  articolele  realizate în anul 2012 au 
fost prezentate atât aspecte generale ale istoriei 
şi  evoluţiei  drepturilor  omului  pe  plan 
internaţional  şi  intern,  cât  şi  domenii 
specializate  legate  de  diferitele  generaţii  de 
drepturi  ale  omului.  Astfel,  au  făcut  obiectul 
activităţii  de  cercetare  atât  drepturile  din 
generaţia  I:  drepturile  civile  şi  politice,  cât  şi 
cele din generaţia a doua : drepturile economice, 
sociale  şi  culturale.  De  asemenea,  au  fost 
abordate şi teme aparţinând generaţiei a treia de 
drepturi ale omului, cum ar fi: dreptul la pace, 
dreptul  la  dezvoltare  durabilă,  dreptul  la  un 
mediu sănătos.

Experienţa  acumulată  şi  perfecţionarea 
profesională a cercetătorilor proprii, precum şi a 
colaboratorilor  onorifici,  cercetători, 
personalităţi  ale  vieţii  ştiinţifice  sau  tineri 
cercetători  au  permis  abordarea  problematicii 
recente  din  domeniu,  prin  lucrări  de  mare 
amploare,  cu  desfăşurarea  extinsă  pe  durata  a 
mai  mult  de  un  an  şi  realizate  de  echipe 
cercetători  din  institut  care  în  parteneriat  cu 
cercetători  asociaţi  onorifici  tocmai  pentru 
aprofundarea  studiului  în  condiţiile  unei  teme 
vaste,  importante.  În  acelaşi  timp  au  fost 
realizate  cercetări  care  au  vizat  domenii 
specializate,  efectuate  de  obicei  de  un  singur 
autor,  rezultatele  acestor studii materializându-
se  fie  prin  publicarea  lor  în  paginile  revistei 
trimestriale  „Drepturile  omului”,  în  publicaţia 
lunară  Info  IRDO,  în  volume,  fie  în  rapoarte 
prezentate  în  cadrul  manifestărilor  ştiinţifice 
organizate  de  Institutul  Român  pentru 

Drepturile Omului şi/sau de diverse organisme 
naţionale  şi  internaţionale  cu  care  Institutul 
colaborează.  În  această  categorie  intră  marea 
majoritate a studiilor şi cercetărilor efectuate în 
cadrul  sau  cu  participarea  Institutului  Român 
pentru Drepturile Omului. 

Cercetările realizate în anul 2012 au avut la 
bază  legislaţia  naţională  din  domeniul 
drepturilor omului şi documentele internaţionale 
şi  regionale  devenite  parte  din  dreptul  intern 
prin  ratificarea  acestora  de  către  România.  În 
acest sens  din documentele la care fac referire 
studiile  şi  rapoartele  Institutului  menţionăm: 
Carta ONU; Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului  (România a semnat-o în 1955, când a 
devenit stat membru al  Organizaţiei  Naţiunilor 
Unite);  Pactul  internaţional  cu  privire  la 
drepturile civile şi politice (ratificat de România 
în  1974);  Pactul  internaţional  cu  privire  la 
drepturile  economice,  sociale  şi  culturale 
(ratificat  de  România  în  1974);  Protocolul 
facultativ  la  Pactul  internaţional  cu  privire  la 
drepturile civile şi politice (ratificat de România 
în  1993);  Convenţia  internaţională  privind 
eliminarea  tuturor  formelor  de  discriminare 
rasială  (ratificată  de  România  în  1970); 
Convenţia împotriva torturii  şi a altor  pedepse 
ori  tratamente  cu  cruzime,  inumane  sau 
degradante(ratificată  de  România  în  1990); 
Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de 
discriminare  faţă  de  femei  (ratificată  de 
România  în  1981);  Convenţia  cu  privire  la 
drepturile  copilului  (ratificată  de  România  în 
1990); Convenţia privind drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi  (ratificată de România în 2011); 
Convenţia  europeană  a  drepturilor  omului 
(ratificată  de România  în  1994);  Carta  socială 
revizuită  (ratificată  de  România  în  1999); 
Convenţia  europeană  privind  lupta  împotriva 
traficului de fiinţe umane (ratificată de România 
în  2006);  Convenţia  europeană  pentru 
prevenirea  torturii  şi  a  pedepselor  sau 
tratamentelor inumane sau degradante (ratificată 
de România  în  1994); Convenţia  cadru pentru 
protecţia  minorităţilor  naţionale(ratificată  de 
România în 1995), precum şi altele.
În  funcţie  de  tematica     abordată,     se  pot   
deosebi  :  

a) cercetări  care  au  abordat  o  tematică 
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generală;
b) cercetări  consacrate  instrumentelor  şi 

mecanismelor  privind  protecţia  şi  promovarea 
drepturilor omului şi evoluţia acestora în timp;

c) cercetări privind protecţia şi promovarea 
drepturilor omului;

d) cercetări  referitoare  la  drepturi  şi 
libertăţi  fundamentale ale omului,  din cele trei 
generaţii: drepturile civile şi politice; drepturile 
economice, sociale şi culturale; dreptul la pace, 
dezvoltare durabilă şi la un mediu sănătos.

O  prezentare  exemplificativă  a  fiecărei 
categorii de cercetări, demonstrează diversitatea 
temelor abordate.

a)  Cercetări  care  au  abordat  o  tematică  
generală:

- Evoluţia istorică a drepturilor omului;
- Ştiinţa drepturilor omului;
-  Principiile  de  bază:  universalitatea  şi 
inalienabilitatea,  interdependenţa, 
indivizibilitatea, egalitatea şi nediscriminarea;
- Principiul nediscriminării: egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi ;
-  Exercitarea  dreptului  la  nediscriminare  şi 
egalitate de şanse în societatea contemporană;
-  Relaţia  conceptuală  dintre  drepturile 
fundamentale  ale  omului  şi  drepturile 
cetăţeanului;
- Regimul parlamentar;
-  Curtea  Constituţională  garant  al  funcţionării 
democratice a societăţii;
- Relaţia dintre dreptul la buna guvernare, buna 
guvernanţă şi buna administrare;
-  Aspecte  ale  evoluţiei  drepturilor  omului  şi 
funcţiei publice în România şi la nivelul Uniunii 
Europene;
-  Rolul  jurisprudenţei  în  aplicarea  unitară  a 
legii;
- Drepturile omului şi eficienţa justiţiei.

b) Cercetări  consacrate  instrumentelor  şi  
mecanismelor privind protecţia şi promovarea  
drepturilor omului şi evoluţia acestora în timp:

-  Curtea  Europeană  a  Drepturilor  Omului. 
Perspective; 
-  Aspecte  din  jurisprudenţa  Curţii  Europene a 

Drepturilor  Omului  privind  liberul  acces  la 
justiţie;
-  Convenţia  internaţională  pentru  protecţia 
drepturilor  persoanelor  cu  dizabilităţi  şi  rolul 
instituţiilor naţionale de drepturile omului;
- Mecanismul de control al executării hotărârilor 
Curţii Europeane a Drepturilor Omului ;
-  Dreptul  de  proprietate  privată  in  sistemul 
constituţional românesc şi în noul Cod civil
-  Mecanisme  ale  sistemului  de  protecţie  a 
solicitanţilor de azil în România;
-  Reflectarea  reglementărilor  internaţionale 
fundamentale  din  domeniul  drepturilor  omului 
în noul Cod civil;
-  Limitele de admisibilitate ale ordonanţelor de 
urgenţă  -  Protejarea  drepturilor  omului  prin 
mijloace contencioase şi necontecioase.
- Aplicarea art. 2 şi 3 din Convenţia Europeană 
a Drepturilor Omului şi situaţiile speciale
-  Egalitatea  de  şanse  între  femei  şi  bărbaţi: 
repere şi perspective legislative europene
- Rolul instituţiilor  europene în promovarea  şi 
protejarea drepturilor omului;
- Repere şi perspective juridice în reglementarea 
criminalităţii informatice

c) Cercetări  privind  protecţia  şi  promovarea  
drepturilor omului:

- Noul Cod civil şi drepturile omului
-  Promovarea  drepturilor  omului  în  sistemul 
penitenciar
-  Perspectivele  protecţiei  internaţionale  a 
drepturilor  omului:  plan  de  acţiune  privind 
mediul de afaceri şi drepturile omului
-  Evoluţia  protecţiei  şi  promovării  drepturilor 
omului potrivit legislaţiei recente din România;
-  Evoluţia  protecţiei  şi  promovării  drepturilor 
omului  potrivit  legislaţiei  recente  din Uniunea 
Europeană;
- Standardele libertăţii religioase în documentele 
internaţionale  şi  în  Constituţiile  ţărilor 
europene;

d)  Cercetări  consacrate  drepturilor  şi  
libertăţilor fundamentale ale omului: civile şi  
politice, economice, sociale, culturale; dreptul  
la  pace,  dezvoltare  durabilă  şi  la  un  mediu  
sănătos:
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- Drepturile sociale în Uniunea Europeană;
-  Reglementări  internaţionale  în  domeniul 
sănătăţii  mintale  şi  protecţiei  persoanelor  cu 
tulburări psihice;
-  Dreptul  la  educaţie  al  persoanelor  cu 
dizabilităţi;
- Dreptul la dezvoltare durabilă;
-  Dreptul  la  securitate  –  obiectiv  principal  al 
politicilor de apărare şi ordine publică
- Definirea conflictului social şi juridic;
- Drepturile electorale;

-  Începuturile  sistemului  electoral  modern  în 
România;
- Respectarea drepturilor economice,  sociale şi 
culturale în noul deceniu;
- Libertatea religioasă;
-  Relaţia  administraţie  laică  –  administraţie 
religioasă  în  normele  religioase  şi  în  dreptul 
public;
- Fundamentarea teoretică a dreptului la fericire, 
ca  un  drept  de  natură  constituţională, 
componentă a dreptului la dezvoltare.

II. PROGRAME DE FORMARE ŞI ACTIVITĂŢI 
DE EDUCAŢIE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI

Acţiunile întreprinse în domeniul educaţiei 
şi formării de formatori (a se vedea Anexa A) 
au avut în vedere unul din obiectivele principale 
cuprinse în Legea privind înfiinţarea Institutului 
Român pentru Drepturile Omului:  organizarea 
de  programe  de  formare  destinate  îndeosebi  
acelor  categorii  de  persoane  care  au  
răspunderi speciale pentru protecţia drepturilor  
omului  sau  pentru  cunoaşterea  problematicii  
drepturilor  omului  în  rândurile  unor  largi  
categorii ale populaţiei. 

Având în  vedere  Rezoluţia  ONU 59/113 
din  10  decembrie  2004,  prin  care  s-a  lansat 
Programul mondial de educaţie în domeniul 
drepturilor  omului pentru  perioada  2005–
2015,  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului a acţionat în concordanţă cu prevederile 
conţinute în această rezoluţie şi a acordat şi în 
cursul  anului  2012  o  atenţie  deosebită 
intensificării  şi  diversificării  acţiunilor 
concepute pentru dezvoltarea educaţiei.  Scopul 
urmărit  a  fost  cel  al  formării  atitudinilor  şi 
comportamentelor  cetăţeneşti  specifice  unei 
societăţi  democratice  şi  sporirii  interesului  şi 
competenţelor  de participare la viaţa  publică a 
cât  mai  multor  cetăţeni  din  rândul  tuturor 
categoriilor socio-profesionale, atât tineri cât şi 
vârstnici.

Pentru  adaptarea  permanentă  a 
activităţilor IRDO, s-a stabilit ca ,printre altele, 
planul de acţiuni să cuprindă şi să aibă în vedere 
şi:

• promovarea  educaţiei  în  domeniul 

drepturilor omului;
• de  a  face  din  educaţia  în  domeniul 

drepturilor omului o prioritate la nivel naţional, 
regional şi internaţional; 

• formarea  educatorilor:  cadre  didactice  din 
sistemul universitar şi preuniversitar;

• formarea adulţilor  şi  tinerilor  în  domeniul 
drepturilor omului şi al drepturilor copilului;

• formarea  de  formatori  în  domeniul 
drepturilor omului;

• formarea  unor  categorii  profesionale,  care 
sunt  direct  implicate  şi  au  responsabilităţi  în 
promovarea  şi  apărarea  drepturilor  omului  şi 
drepturilor copilului;

• de a consolida parteneriatul şi cooperarea cu 
instituţiile  care  fac  parte  din  sistemul  de 
învăţământ  românesc,  precum  şi  cu  alte 
instituţii,(si/sau)  organizaţii  neguvernamentale 
din diverse domenii;

• monitorizarea şi sprijinirea programelor  de 
educaţie  existente  în  domeniul  drepturilor 
omului,  pentru  a  pune  în  evidenţă  bunele 
practici,  stimulând  măsurile  care  privesc 
continuarea, perfecţionarea şi dezvoltarea lor.

Crearea şi  organizarea  activităţilor 
consacrate formării de formatori şi educaţiei în 
domeniul  drepturilor  omului  au  avut  la  bază 
feedback-ul  primit  din  partea  reprezentanţilor 
Caselor Corpului Didactic, a cadrelor didactice 
din diferite şcoli şi licee.

Grupurile  ţintă  care  au  beneficiat  de 
activităţile desfăşurate de către Sectorul formare 
din  cadrul  IRDO  au  vizat  persoane  din 
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domeniile  învăţământului,  cercetării, 
administraţiei  publice,  administrării  justiţiei, 
sănătăţii,  precum şi  persoane  din  categorii  cu 
probleme  specifice:  femei,  copii,  pensionari, 
persoane  aparţinând  minorităţilor  etnice, 
lingvistice,  religioase,  sexuale,  persoane  cu 
dizabilităţi etc.

Activităţile  de  formare  ale  IRDO  s-au 
proiectat  şi  desfăşurat  la  iniţiativa  IRDO,  în 
colaborare  cu  parteneri  ai  Institutului,  la 
solicitarea  autorităţilor  centrale  şi  locale  sau a 
unor grupuri socio-profesionale. Ele au îmbrăcat 
diferite forme:

- cursuri  de formare  de lungă durată, 
acreditate  de  Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului 
(MECTS);

- cursuri de formare de scurtă durată, 
de tip „contact”;

- activităţi  de  sensibilizare  a  unor 
grupuri  sociale  privind  necesitatea 
cunoaşterii  şi  respectării  drepturilor 
omului  sau  a  unor  categorii  de 
persoane;

- simpozioane,  conferinţe,  seminarii, 
mese rotunde, dezbateri etc.;

- activităţi de diseminare;
- prezentări  ale  unor  volume,  reviste 

ştiinţifice,  lucrări  ştiinţifice,  de 
informare, de popularizare publicate 
sub egida Institutului

Activităţi importante au fost realizate în 
anul  2012  împreună  cu  parteneri  din  rândul 
organizaţiilor  neguvernamentale  cu  preocupări 
preponderente  în  domeniul  educaţiei  pentru 
drepturile omului, cu instituţii ale statului, dar şi 
cu  instituţii  de  învăţământ  superior,  culte 
religioase, asociaţii profesionale etc.

Dintre  activităţile  de  educaţie  şi  de 
formare desfăşurate, menţionăm în primul rând 
manifestările ştiinţifice cu continuitate care fac 
parte din programele de lungă durată ale IRDO 
şi care s-au bucurat şi se bucură de un larg ecou 
naţional, dar şi internaţional:

• coordonarea  Catedrei  UNESCO  pentru  
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă 
de către  IRDO şi Universitatea  de Nord,  Baia 
Mare,  activitate cu caracter permanent, care 
include cursurile  de masterat,  singurele  din 

ţară de acest gen (o nouă serie de masteranzi a 
absolvit în anul 2012);

• dezbateri, cursuri de formare, mese rotunde, 
seminarii,  conferinţe,  lansări  de  carte  ş.a. 
organizate  în  colaborare  cu  alte  instituţii  şi 
organizaţii neguvernamentale (a se vedea anexa 
A);

• a  XVIII-a  ediţie  a  cursurilor  Universităţii  
Internaţionale a Drepturilor Omului, organizată 
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 
Clubul  de la  Cheia  „Victor  Dan Zlătescu”.  În 
cadrul temei alese pentru acest an „Demnitatea 
şi justiţia pentru toţi”, au fost abordate aspecte 
cu privire la evoluţiile internaţionale, regionale, 
dar  şi  naţionale  din  domeniul  drepturilor 
omului, modificările legislative din România şi 
respectarea  drepturilor  omului,  creşterea 
autorităţii şi credibilităţii justiţiei. De asemenea, 
sub  egida  Universităţii  Internaţionale  a 
Drepturilor  Omului  s-a  organizat  şi  reuniunea 
privind  „Rolul  instituţiilor  naţionale  pentru 
drepturile  omului  şi  relaţia  lor cu organizaţiile 
internaţionale şi regionale”. Cu prilejul acestor 
dezbateri s-a analizat necesitatea existenţei unor 
planuri naţionale în domeniul drepturilor omului 
şi  coordonarea  acestora  cu  agenda  instituţiilor 
internaţionale şi regionale, precum şi importanţa 
programelor  de  management  la  nivelul 
instituţiilor naţionale pentru drepturile omului. 

• a XIX-a ediţie a concursurilor naţionale ale 
elevilor  “Olimpiada  de  educaţie  şi  cultură  
civică” şi, respectiv, “Democraţie şi toleranţă”;

• dezbateri,  simpozioane, colocvii  consacrate 
promovării  drepturilor  omului  în  diferite 
domenii (vezi Anexa A) etc.

1. Educarea tinerei generaţii în spiritul  
respectării  drepturilor  şi  libertăţilor  
fundamentale  ale  omului,  al  demnităţii  şi  
toleranţei, al schimbului liber de opinii, este un 
obiectiv care de peste un deceniu face obiectul 
unui  parteneriat  între  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului  şi  Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului,  care  se 
concretizează  prin  desfăşurarea  unor  activităţi 
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devenite  tradiţionale:  concursurile  şcolare 
naţionale  „Olimpiada  de  educaţie  civică  şi  
cultură  civică”  şi  “Democraţie  şi  toleranţă”, 
cursuri de formare continuă pentru profesori şi 
învăţători; colocvii, simpozioane şi dezbateri (a 
se  vedea  Anexa  A)  pe  teme  privind  diferite 
aspecte  ale  activităţii  de  educaţie  pentru 
drepturile  omului  şi,  nu  în  ultimul  rând 
Concursul de creativitate didactică în domeniul  
realizării  de  materiale  auxiliare  utilizabile  în  
educaţia  pentru  drepturile  omului  şi  a  unui 
Concurs naţional de creaţie literară şi creaţie  
plastică pentru elevii din învăţământul primar.

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

Român  pentru  Drepturile  Omului,  Ministerul 
Educaţiei, Cercetării,  Tineretului şi Sportului a 
inclus,  începând  cu  anul  1994,  disciplinele 
educaţie  civică (clasele  III-IV),  respectiv 
cultură  civică (clasele  VII-VIII)  în  categoria 
celor  la care se organizează concursuri  anuale 
cu etape până la nivel naţional.

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

a) Olimpiada naţională de ştiinţe socio-
umane

Conceptul  de  drepturi  şi  libertăţi 
fundamentale ale omului izvorăşte din nevoia şi 
dorinţa  oamenilor  pentru  o  viaţă  în  care 
demnitatea şi valoarea fiecăruia să fie respectată 
şi protejată. În acest sens, s-a fost desfăşurat în 
luna aprilie  2012,  faza finală  a  Olimpiadei  de 
ştiinţe  socio-umane,  la  Gura  Humorului, 
Suceava.,  care  fost  organizată  de  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Ministerul Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului 
şi  Sportului.  Acest  concurs  este  unul  de 
excelenţă,  care  se  adresează  elevilor  cu 

aptitudini  în  domeniul  ştiinţelor  socio-umane, 
subsumându-se  nevoii  de  educaţie  în  vederea 
asumării rolului şi statutului de cetăţean al unei 
societăţi  democratice,  în  vederea  formării  şi 
dezvoltării competenţelor de participare la viaţa 
publică, a spiritului social critic şi a capacităţii 
de toleranţă.

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

b) A  XIII-a  ediţie  a  etapei  finale  a  
Concursului  naţional  “Democraţie  şi  
toleranţă”

Concursul  iniţiat  de  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu 
Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi 
Sportului  reprezintă  o  formă  complexă  de 
educaţie civică în care sunt implicaţi elevii din 
ciclul primar şi gimnazial. S-a desfăşurat pe trei 
dimensiuni:  teoretică,  practic-aplicativă  şi 
artistică,  cu  participarea  unor  echipe  alcătuite 
din  câte  3  membri,  dintre  care  unul  din 
învăţământul  primar.  Experienţa  acumulată  în 
perioada de desfăşurare a concursului relevă o 
creştere  constantă  a  calităţii  materialelor 
prezentate în cadrul concursului - sub toate cele 
trei dimensiuni ale sale, precum şi a interesului 
faţă de problematica pe care o implică.

Concursul, a cărui ediţie s-a desfăşurat la 
Zalău,  a  urmărit  dezvoltarea  competenţelor  de 
cooperare  la  nivelul  grupului,  stimulând 
preocupările  pentru  cunoaşterea  conceptelor: 
democraţie,  toleranţă,  drepturile  omului, 
drepturile copilului şi a relaţiilor dintre acestea, 
cunoaşterea principalelor reglementări naţionale 
şi internaţionale în materie şi nu în ultimul rând 
exersarea  de  către  elevi  a  atitudinilor  şi 
comportamentelor  democratice,  tolerante,  a 
spiritului  civic  şi  formarea  deprinderilor  de 
implicare  în  viaţa  comunităţii  educaţionale  şi 
locale din care elevii fac parte.

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

c)  A  VI-a  ediţie  a  Concursului 
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Naţional de creativitate didactică în domeniul 
materialelor  auxiliare  destinate  educaţiei 
pentru  drepturile  omului,  democraţie  şi  o 
cultură  a  păcii  în  învăţământul 
preuniversitar

Acest concurs este organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului, o dată la doi 
ani,  în  parteneriat  cu  MECTS  şi  Case  ale 
Corpului  Didactic  din  ţară,  concursul 
bucurându-se  de  un  larg  interes  din  partea 
cadrelor didactice din întreaga ţară. În acest sens 
se evidenţiază şi interesul sporit al unor Case ale 
Corpului Didactic de a deveni organizatoare ale 
unor ediţii viitoare ale concursului.

La organizarea concursului ediţiei a VI-a 
a  concursului,  Institutul  a  avut  parteneri 
Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi 
Sportului şi Casa Corpului Didactic din Cluj, în 
cadrul  Expoziţiei  Concursului  fiind  prezentate 
lucrări din mai multe judeţe, materiale didactice 
auxiliare  destinate  activităţii  cu  elevii,  lucrări 
tipărite, reviste, cd-uri etc.

Prezenţa  în  cadrul  expoziţiei  a  unor 
lucrări aparţinând cadrelor didactice din judeţele 
Arad,  Cluj,  Botoşani,  Caraş-Severin,  Bacău, 
Dâmboviţa, Iaşi, Ilfov, Dolj, Satu Mare, Mureş 
a  fost  apreciată  ca  fiind  una  benefică  şi 
constructivă,  în  spiritul  educaţiei  pentru 
drepturile  omului,  democraţie  şi  o  cultură  a 
păcii,  semne  evidente  ale  unei  permanente 
preocupări pentru libera exprimare a drepturilor 
omului. 

Educaţia pentru drepturile omului are un 
rol  cheie  în  orice  proces  educativ.  Rolul 
dascălilor este evident în cadrul acestui proces. 
Aceştia,  prin  efortul  şi  pasiunea  de  care  dau 
dovadă  susţin  elevii  pentru  a  deveni  cetăţeni 
responsabili  şi  activi,  capabili  şi  gata  să 
contribuie  la  crearea  unui  mediu  armonios  în 
societatea  în  care  trăiesc.  Mai  mult,  procesul 
educaţional se bazează pe participarea activă a 
copiilor, care învaţă despre drepturile omului şi 
înţeleg  problematica  acestui  fenomen, 
dobândesc abilităţi şi dezvoltă atitudini privind 
respectul faţă de demnitatea umană.

Lucrările  cele  mai  bune  au  primit 
diplome  din  partea  Institutului  Român  pentru 
Drepturile  Omului  şi  Ministerului  Educaţiei, 
Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului  precum  şi 

catalogul lucrărilor prezentate la concurs.

3.  În  domeniul  pregătirii  continue  a  
învăţătorilor  şi  profesorilor  care  realizează  
educaţia  pentru  drepturile  omului,  în  anul 
2012,  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului,  în  parteneriat  cu  Casa  Corpului 
Didactic Bucureşti,  a demarat un nou program 
de  formare  acreditat  de  Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului(MECTS) 
„Educaţie  pentru  drepturile  omului  şi  ale 
copilului”, proiect aprobat de MECTS şi IMB, 
publicul  ţintă  vizat  în  cadrul  acestui  program 
fiind constituit  din cadre  didactice  şi  didactic-
auxiliare din învăţământul preuniversitar.

Acest nou program a fost creat ca urmare 
a  solicitărilor  numeroase  venite  din  rândul 
cadrelor didactice.

Formarea personalului  didactic  va ajuta 
pe  viitor  la  sprijinirea  elevilor  în  procesul 
cunoaşterii  şi conştientizării  drepturilor omului 
şi  ale  copilului,  a  legislaţiei  naţionale  şi 
internaţionale  în  domeniu.  Totodată,  s-au 
analizat reglementările din domeniu existente la 
nivel naţional şi s-au făcut propuneri interesante 
privind  perfecţionarea  legislaţiei  potrivit 
standardelor europene.

4. Activităţi  consacrate  administrării  
justiţiei

În  baza  acordurilor  de  parteneriat 
încheiate cu Consiliul Superior al Magistraturii, 
Institutul Naţional al Magistraturii, Înalta Curte 
de  Casaţie  şi  Justiţie,  Parchetul  de  pe  lângă 
Înalta  Curte  de  Casaţie  şi  Justiţie,  s-au 
desfăşurat  activităţi  cu  participarea 
reprezentanţilor  instanţelor  judecătoreşti, 
parchetelor  şi  barourilor  pentru  o  mai  bună 
cunoaştere  a  celor  mai  importante  drepturi  pe 
care le au cetăţenii şi pentru a veni în sprijinul 
justiţiabililor.  Cunoaşterea  lor  reprezintă 
condiţia  esenţială  pentru  asigurarea  apărării  şi 
valorificării  drepturilor  tuturor  cetăţenilor. 
Constituţia  şi  legislaţia  internă  consacră 
principiile  privind:  accesul  liber  la  justiţie, 
egalitatea  în  faţa  legii,  dreptul  la  un  proces 
echitabil  şi  la  soluţionarea  cauzelor  într-un 
termen rezonabil, dreptul la apărare etc. 

Acestea se realizează numai dacă justiţia 
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dă  dovadă  de  imparţialitate,  eficienţă, 
transparenţă şi credibilitate.  Justiţiabilii  trebuie 
să  cunoască  şi  să  urmărească  valorificarea 
acestor drepturi consacrate ce reprezintă reguli 
clare,  precise pe care trebuie să le  urmeze. În 
acest  scop  IRDO,  care  a  lansat  în  anul  2006 
Carta  drepturilor  justiţiabililor,  continuă 
activitatea de diseminare a ei.

Totodată,  amintim  faptul  că  s-au 
desfăşurat  activităţi  consacrate  administrării 
justiţiei,  prilej  cu  care  s-au  pus  la  dispoziţia 
celor interesaţi lucrări de specialitate coordonate 
de  IRDO  precum:  Proces  echitabil.  
Jurisprudenţa  comentată  a  Curţii  Europene a  
Drepturilor;  Eficienţa  şi  echitatea  justiţiei.  
Standarde europene.

5. Alte forme specifice  de pregătire  şi  
educaţie în domeniul drepturilor omului:

a) Elaborarea unor programe speciale  
consacrate unor evenimente mai importante 
şi  apreciate  ca  atare  de  Organizaţia 
Naţiunilor  Unite,  Consiliul  Europei, 
Organizaţia  pentru  Securitate  şi  Cooperare 
în  Europa  etc.  şi  cu  rezonanţă  pentru 
protecţia şi promovarea drepturilor omului, 
cum ar fi:

-  Deceniul  privind  educaţia  pentru 
dezvoltare durabilă (2005 – 2015);

-  Dreptul  la  fericire  -  componentă  a 
dreptului  la  dezvoltare  durabilă  potrivit 
Rezoluţiei 65/309 a Adunării Generale a ONU;

- 62 de ani de la  adoptarea Convenţiei 
europene pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale;

-  47 de  ani  de la  intrarea  în  vigoare  a 
Pactului internaţional privind drepturile civile şi 
politice  şi  a  Pactului  internaţional  privind 
drepturile economice, sociale şi culturale;

- 67 de ani de la crearea ONU;
- 57 de ani de la aderarea României  la 

ONU;
- 37 de ani de la înfiinţarea OSCE;
-  2012 –  Anul european al  îmbătrânirii 

active  şi  al  solidarităţii  între  generaţii. 
(Conferinţe,  dezbateri  şi comunicări  organizate 
periodic  la  sediul  Institutului  având  ca  temă: 
solidaritatea  între  generaţii, 
transdisciplinaritatea  şi  drepturile  omului, 

drepturile omului - un sistem în evoluţie)
b)  Coordonarea  Catedrei  UNESCO 

pentru drepturile  omului  democraţie,  pace  şi  
toleranţă.

Catedra funcţionează în baza unui acord 
între  Organizaţia  Naţiunilor  Unite  pentru 
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură – Paris şi Institutul 
Român pentru Drepturile  Omului  împreună cu 
Universitatea de Nord Baia Mare. Ea reprezintă 
un  centru  pilot  de  cercetare,  dezbatere  şi 
formare  la  nivel  postuniversitar,  în  anul  2012 
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 
şi  după  cunoştinţele  noastre  singura  instituţie 
naţională  care  coordonează,  în  sistemul  de 
parteneriat al programelor UNESCO, activitatea 
unei Catedre de Drepturile Omului, Democraţie 
şi Pace.

c) Participarea la dezbaterea diferitelor  
aspecte  ale  respectării  şi  promovării  
drepturilor  omului în  cadrul  unor  manifestări 
ştiinţifice,  simpozioane,  colocvii,  dezbateri, 
mese  rotunde  etc.  sau  în  cadrul  media  (a  se 
vedea anexa B)

În îndeplinirea mandatului său, Institutul 
a avut în vedere atragerea instituţiilor publice şi 
a  organizaţiilor  neguvernamentale  prin 
intermediul  unor  programe  realizate  în  cadrul 
unor  parteneriate  în  domeniul  drepturilor 
omului. Şi în 2012 au fost încheiate, respectiv, 
reînnoite  astfel  de  parteneriate,  fiind  obţinute 
rezultate  semnificative  în  cadrul  activităţilor 
desfăşurate. Amintim astfel:

• Simpozionul  Internaţional 
„Dimensiunea  spirituală  a  drepturilor  omului. 
Educaţia  pentru  toţi”,  organizat  de  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare 
cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Episcopia 
Romano Catolică Iaşi, Universitatea „Alexandru 
Ioan  Cuza”  din  Iaşi  –  Institutul  de  Educaţie 
Continuă, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei,  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  şi 
Facultatea de Teologie Catolică, ajuns la a XV–
a ediţie.  În cadrul acestui important eveniment 
s-au  făcut  o  serie  de  propuneri  pentru 
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perfecţionarea  legislaţiei  privind  educaţia  şi 
privind  statutul  cultelor  în  mileniul  actual, 
precum  şi  reglementările  privind  libertăţile 
religioase.

• Simpozion  cu  tema  „Legislaţia 
statului  şi  legislaţia  canonică  din  unele  ţări 
europene”, organizat de Institutul Român pentru 
Drepturile  Omului,  Universitatea  Ovidius  din 
Constanţa -  Centrul  de  studii  şi  cercetări 
religioase  şi  juridico-canonice  al  celor  trei 
religii  monoteiste  din  cadrul  Facultăţii  de 
Teologie  şi  Institutul  de  Studii  Religioase, 
Culturale şi Juridico-Canonice al Arhiepiscopiei 
Tomisului.  În  urma  dezbaterilor  s-au  făcut 
propuneri  de  modificare  a  legislaţiei  naţionale 
cu  privire  la  libertatea  religioasă  şi  statutul 
cultelor religioase din ţara noastră în raport cu 
reglementările existente în unele state membre 
ale Uniunii Europene.

• Conferinţa  internaţională  cu  tema 
„Eficienţa  normelor  juridice”,  organizată  în 
cadrul colaborării dintre Institutul Român pentru 
Drepturile  Omului,  Universitatea  Creştină 
„Dimitrie  Cantemir”  din  Cluj-Napoca, 
Facultatea de Drept, 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.

• Conferinţa cu tema „Nediscriminare 
–  Autonomie  -  Incluziune,  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
colaborare  de  Ministerul  Muncii,  Familiei  şi 
Protecţiei  Sociale,  Direcţia  Protecţia 
Persoanelor;

• Conferinţa  internaţională  consacrată 
nediscriminării  şi  egalităţii  de  şanse  NEDES 
2012  cu  tema  „Exercitarea  dreptului  la 
nediscriminare şi egalitate de şanse în societatea 
contemporană”,  organizată  în cadrul,  în cadrul 
proiectului  de  cercetare-dezvoltare  „Modalităţi 
de  promovare  a  principiilor  nediscriminării  şi 
egalităţii  de  şanse  în  societatea  actuală”  prin 
colaborarea  dintre  IRDO,  Consiliul  Naţional 
pentru  Combaterea  Discriminării  şi 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din 

Bucureşti;
• Conferinţa  internaţională  cu  tema 

„Cultura  europeană  a  drepturilor  omului. 
Dreptul  la  fericire”,  ediţia  a  III-a,  în  cadrul 
colaborării  dintre  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului,  Universitatea  Creştină 
„Dimitrie  Cantemir”  din  Bucureşti,  Institutul 
Internaţional  pentru  Drepturile  Omului  şi 
Institutul  de  Cercetare  a  Calităţii  Vieţii  al 
Academiei Române;

• Conferinţa  internaţională  cu  tema 
„NATO  şi  structura  globală  de  securitate: 
Viitorul  parteneriatelor  bilaterale”,  organizată 
cu  participarea  Institutului  Român  pentru 
Drepturile  Omului  de  Şcoala  Naţională  de 
Studii  Politice  şi  Administrative  în  colaborare 
cu  Ministerul  Afacerilor  Externe,  Ministerul 
Apărării  Naţionale  şi  Comisia  de  Afaceri 
Externe  din  cadrul  Senatului  României  cu 
ocazia  împlinirii  a  zece  ani  de  la  invitaţia  de 
aderare a României la Tratatul Nord-Atlantic şi 
de  la  debutul  programului  SNSPA  „NATO 
Senior  Executive  Master”,  destinat  pregătirii 
specialiştilor  din  Zona  Lărgită  a  Mării  Negre 
pentru cooperarea cu NATO;

• Simpozionul  cu  tema  „Mitul 
sacrificiului  creator”,  organizat  în  cadrul 
proiectului „Mit şi legendă în spaţiu românesc” 
de  Asociaţia  pentru  Dialog  Intercultural  în 
parteneriat  cu  Colegiul  Naţional  „Octav 
Onicescu”  din  Bucureşti,  Colegiul  Naţional 
„Vlaicu Vodă” din Curtea de Argeş,  Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului  şi  Comisia 
Naţională a României pentru UNESCO;

• Simpozion  cu  tema  „Dreptul  la 
egalitatea  şanselor  a  tinerilor  vulnerabili”, 
organizat  de  Asociaţia  Adolescenţa  în 
parteneriat  cu Enlightened  Vision Association, 
Elveţia,  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, 
Casa Corpului Didactic Prahova, Direcţia pentru 
Protecţia Copilului Prahova şi Centrul Judeţean 
pentru Asistenţă Psihopedagogică

• Conferinţa  internaţională  cu  tema 
„Educaţie  şi  creativitate  pentru  o  societate 
bazată pe cunoaştere”, ediţia a VI-a, organizată 
de  Universitatea  „Titu  Maiorescu”  din 
Bucureşti,  sub  înaltul  patronaj  ştiinţific  al 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;
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•  Dezbatere  cu  tema  „Prevenirea  şi 
sancţionarea  infracţiunilor  motivate  de  ură”, 
organizată de Asociaţia ACCEPT în parteneriat 
cu Ministerul Afacerilor Externe al Olandei cu 
ocazia Zilei internaţionale a drepturilor omului;

• Atelierul  cu  tema  “Stereotipuri  şi 
prejudecăţi”,  organizat  în  cadrul  proiectului 
finanţat  de  Comisia  Europeană  „Tineret  în 
acţiune”,  prin  colaborarea  dintre  Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului,  Asociaţia 
pentru Dialog Intercultural  şi Şcoala Naţională 
de Studii Politice şi Administrative;

• Încheierea primei ediţii a concursului 
cu tema „Natura are suflet” din cadrul proiectului 

de  parteneriat  educaţional  „Ziua  pădurii  – 
Implicarea elevilor în conservarea naturii”, proiect 
realizat prin colaborarea dintre Institutul Român 
pentru Drepturile Omului, Şcoala nr.117 şi nr.176 
din  Bucureşti,  Ministerul  Educaţiei,  Cercetării, 
Tineretului  şi  Sportului,  Inspectoratul  Şcolar  al 
Municipiului Bucureşti şi Hipermarketul CORA;

• Dezbatere  dedicată  Zilei  mondiale  a 
apei şi inaugurarea „Clubului European” al Şcolii 
cu clasele  I-VIII  Nr.  190 „Marcela  Peneş” din 
Bucureşti, organizate de Institutul Român pentru 
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Şcoala  nr. 
190,  Inspectoratul  Şcolar  al  Sectorului  4  şi 
Comisia Naţională a României pentru UNESCO.

III. ORGANIZAREA UNOR ACTIVITĂŢI SPECIFICE DEDICATE 
DREPTURILOR OMULUI

Activitatea  de  organizare  a  unor 
seminarii,  simpozioane  sau  mese  rotunde, 
împreună cu celelalte  activităţi  ale  Institutului, 
de  cercetare,  educare  şi  formare,  se  constituie 
într-un  ansamblu  armonios  de  abordare  a 
problematicii  drepturilor  omului,  subliniind 
importanţa promovării şi protecţiei acestora.

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

Solicitarea  Institutului  de  către 
organizaţii  şi  organisme  cu  preocupări  în 
domeniul  drepturilor  omului,  din  ţară  sau  din 
străinătate, de a participa cu studii, comunicări, 
rapoarte etc. la acţiuni organizate de acestea  (a 
se vedea Anexa B) ilustrează aprecierea de care 
se bucură Institutul atât pe plan naţional, cât şi 
internaţional,  prestigiu câştigat prin rigoarea şi

consecvenţa implicării Institutului în protecţia şi 
promovarea  drepturilor  şi  libertăţilor 
fundamentale ale omului.

Este  de  remarcat  faptul  că  în  mod 
constant  Institutul  a  atras  de  multe  ori 
participarea la manifestările sale şi a determinat 
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 – prin 
contribuţia pe care au avut-o venind cu lucrări, 
materiale proprii,  prezentări,  comunicări  sau cu 
expertize sau rapoarte din partea instituţiilor sau 
organizaţiilor  pe  care  le-au  reprezentat  –  s-a 
urmărit o mai bună comunicare şi o mai strânsă 
colaborare pentru găsirea şi aplicarea unor soluţii 
mai  eficiente  pentru  ameliorarea  situaţiei 
drepturilor omului în România.

Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului  a  organizat  numeroase  întâlniri  şi 
dezbateri  consacrate  afirmării,  promovării  şi 
protecţiei drepturilor omului (a se vedea anexa 
A) la care au participat personalităţi din ţară şi 
de peste hotare care au preocupări în domeniul 
drepturilor omului.
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Egalitatea de şanse 
Având  în  vedere  prevederile 

instrumentelor  internaţionale,  dar  şi  regionale, 
cu precădere reglementările existente la nivelul 
Uniunii  Europene  cu  privire  la  egalitatea  de 
şanse, în 2012 s-a pus accentul pe modificarea 
legislaţiei  naţionale  în  acord  cu  obligaţiile 
asumate de statul român. În acest sens Institutul 
a organizat o serie de evenimente ce au avut ca 
scop  analizarea  proiectului  de  lege  pentru 
modificarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea 
de şanse şi tratament între bărbaţi şi femei, fiind 
totodată,  realizate  şi  comparaţii  între  legislaţia 
naţională  şi  legislaţia  altor  state  membre  ale 
Uniunii Europene.

În  ceea  ce  priveşte  politicile 
guvernamentale  din  domeniu,  Institutul  a 
organizat  întâlniri  şi  mese  rotunde în  care  s-a 
dezbătut  proiectul  pentru  „Strategia  pentru 
promovarea  egalităţii  de  şanse  şi  a 
nediscriminării pe piaţa muncii pentru grupurile 
vulnerabile”,  lansat  spre  dezbatere  publică  de 
Ministerul  Muncii,  Familiei  şi  Protecţiei 
Sociale. Au fost evidenţiate 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  devaforizate.  În  cadrul  acestor 
evenimente  au  participat  reprezentanti  ai 
instituţiilor  guvernamentale  cu  atribuţii  în 
domeniu, ai unor organizaţii neguvernamentale 
precum  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din 
România şi Asociaţia română pentru drepturile 
femeii şi Asociaţia privind drepturile economice 
şi culturale.

De asemenea amintim de masă rotundă 
cu  tema  “Egalitatea  de  şanse”,  organizată  cu 
ocazia  Zilei  nediscriminării  în  România  de 
organizată  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia 
Clubul de la Cheia.

Simpozion  cu  tema  „Dreptul  la 
egalitatea  şanselor  a  tinerilor  vulnerabili”, 
organizat  de  Asociaţia  Adolescenţa  în 
parteneriat cu Englightened Vision Association, 
Elveţia,  Institutul  Român  pentru  Drepturile 

Omului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, 
Casa Corpului Didactic Prahova, Direcţia pentru 
Protecţia Copilului Prahova şi Centrul Judeţean 
pentru Asistenţă Psihopedagogică.

Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului  a  acordat,  de  asemenea,  un  interes 
deosebit  promovării  şi  cunoaşterii  de  către 
instituţiile  publice  şi  persoanele  fizice  a 
prevederilor  Convenţiei  Consiliului  Europei 
privind  prevenirea  şi  combaterea  violenţei 
împotriva  femeilor  şi  a  violenţei  domestice. 
Totodată,  susţinând  prin  evenimentele, 
dezbaterile  şi  întâlnirile  organizate  alături  de 
reprezentanţi  ai  societăţii  civile,  semnarea  şi 
ratificarea  acestui  document  de  ţara  noastră. 
Discuţiile  au  evidenţiat  importanţa 
documentului regional, noutăţile şi modificările 
ce  vor  intervenii  în  legislaţia  naţională  prin 
ratificarea  Convenţiei,  precum  şi  rolul 
instituţiilor  naţionale  pentru  drepturile  omului. 
Nu în ultimul rând a fost analizat modul în care 
Strategia  naţională  pentru  prevenirea  şi 
combaterea  fenomenului  violenţei  în  familie 
pentru perioada 2013-20172 intră în concordanţă 
cu prevederile Convenţiei. 

Nediscriminarea
În  perioade  economice  dificile 

manifestate la nivel naţional, dar şi regional, cu 
puternice  efecte  negative  asupra  anumitor 
categorii ale populaţiei, Institutul Român pentru 
Drepturile  Omului  subliniază  necesitatea 
existenţei unor măsuri concrete de combatere a 
discriminării,  rasismului şi xenofobiei. În acest 
sens,  în  anul  2012,  IRDO  a  susţinut  un 
permanent  dialog  între  instituţiile 
guvernamentale  şi  organizaţiile 
neguvernamentale  pentru  apărarea  drepturilor 
omului şi în special a unor anumite categorii de 
persoane,  fiind  pus  accentul  pe  importanţa 
existenţei unor instituţii puternice care să pună 
în aplicare legislaţia anti-discriminare. 

În  cadrul  manifestărilor,  dezbaterilor  şi 
meselor  rotunde  organizate  de  Institut  s-a 
evidenţiat  rolul  educaţiei  în  combaterea 
discriminării.  În  acest  sens  din  evenimentele 

2 Aprobată  prin  Hotărârea  de  Guvern  nr.  1156/27 
noiembrie  2012,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al 
României, nr. 819 din 6 decembrie 2012.
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organizate  amintim  de  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), 
realizat  în  colaborare  cu  Catedra  UNESCO 
pentru  drepturile  omului,  democraţie,  pace  şi 
toleranţă,  Asociaţia  pentru Naţiunile  Unite  din 
România şi Asociaţia Clubul de la Cheia.

Cu  ocazia  Zilei  internaţionale  a 
toleranţei  Institutul  a organizat  o  dezbatere  cu 
tema  „Educaţia  -  factor  determinant  în 
promovarea  toleranţei”.  Eveniment  realizat  în 
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite 
din  România  în  şi  Asociaţia  română  pentru 
libertate  personală  şi  demnitate  umană. 
Totodată,  cu ocazia  Zilei  internaţionale  pentru 
eliminarea  tuturor  formelor  de  discriminare 
rasială  şi  a  Săptămânii  europene  de  acţiune 
împotriva  rasismului  a  fost  organizată  masa 
rotundă  cu  tema  „Rasismul,  xenofobia  şi 
intoleranţa  –  o  mare  problemă  a  umanităţii”, 
organizată  de  IRDO  cu  participarea  unor 
reprezentanţi  ai  Ligii  independente  române 
privind  drepturile  copilului  şi  tânărului, 
Asociaţiei române pentru drepturile femeii.

În  cadrul  proiectului  de  cercetare-
dezvoltare  „Modalităţi  de  promovarea 
principiilor nediscriminării şi egalităţii de şanse 
în  societatea  actuală”  a  fost  organizată 
conferinţa  internaţională  având  ca  temă 
„Exercitarea  dreptului  la  nediscriminare  şi 
egalitate de şanse în societatea contemporană”. 
Evenimentul a avut loc prin colaborarea dintre 
Institut,  Consiliul  Naţional  pentru  Combaterea 
Discriminării  şi  Universitatea  Creştină 
„Dimitrie  Cantemir”  din  Bucureşti.  În  cadrul 
lucrărilor  s-au  dezbătut  teme  precum 
interzicerea  discriminerii  în  raporturile  de 
muncă,  criterii  de  discriminare  în  societatea 
contemporană,  principiul  nediscriminării  şi 
dreptul la o justiţie echitabilă ş.a.

Dezbatere  cu  tema  „Toleranţă  socială 
faţă de persoanele infectate cu HIV” organizată 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite 
din România, Asociaţia Clubul de la Cheia, Liga 
independentă  română  pentru  drepturile  omului 

la  cultură  şi  sănătate,  şi  Asociaţia  pentru 
promovarea  drepturilor  familiei  „Family 
Forum” pentru marcarea Zilei mondiale de luptă 
împotriva HIV/SIDA.

Drepturile copilului 
Un  punct  important  în  agenda 

Institutului îl reprezintă protecţia şi promovarea 
drepturilor  copilului,  ţinând  seama  de 
prevederile Convenţiei internaţionale cu privire 
la  drepturile  copilului,  dar  şi  de instrumentele 
regionale  privind  adopţia  copiilor,  lupta 
împotriva traficului de fiinţe umane ş.a., în anul 
2012 activitatea desfăşurată de Institut  a privit 
aspecte  legate  de  îmbunătăţirea  legislaţiei  din 
domeniu,  dreptul  la  educaţie  al  acestora, 
nediscriminarea anumitor categorii de copii. 

Institutul  Român  pentru  drepturile 
omului a organizat o serie de dezbateri şi mese 
rotunde  din  care  amintim  dezbaterea  cu  tema 
„Drepturile  copilului  în  legislaţia  română”, 
organizată  în  colaborare  cu  Asociaţia  pentru 
Naţiunile  Unite  din  România  şi  Asociaţia 
„Family  Forum”.  Masa  rotundă  cu  tema 
„Educaţia  în  domeniul  drepturilor  copilului  şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare în 
rândul  copiilor”,  organizată  de  IRDO  în 
parteneriat cu Asociaţia Clubul de la Cheia.

Totodată,  acţiunile  privind  promovarea 
şi  protecţia  drepturilor  copilului,  au  avut  în 
vedere  atragerea  ca  parteneri  şi  a  caselor 
corpului  didactic  şi  a  instituţiilor  din 
învăţământul  preuniversitar  şi  universitar  din 
ţară. În acest sens amintim simpozionul cu tema 
„Educaţia pentru drepturile omului şi copilului 
în  sistemul  de  învăţământ  preuniversitar”, 
organizat de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului  în  parteneriat  cu  Catedra  UNESCO 
pentru  drepturile  omului,  democraţie,  pace  şi 
toleranţă şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România. Manifestări organizate cu ocazia Zilei 
internaţionale  a  copilului,  de  Institutul  Român 
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Casa 
Corpului Didactic Vaslui,  Biblioteca Judeţeană 
Vaslui şi Biblioteca Comunală Albeşti.

Aniversarea 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,  a reprezentat  un moment 
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important marcat de IRDO prin reuniuni la care 
au  fost  invitaţi  reprezentanţi  ai  comisiilor 
parlamentare de specialitate, ai societăţii civile 
şi  instituţiilor  guvernamentale  cu  atribuţii  în 
domeniu precum şi universitari şi experţi.

Necesitatea  protecţiei  drepturilor 
copilului precum şi identificarea problemelor cu 
care se confruntă copii cu dizabilităţi, adopţia şi 
protecţia  drepturilor  copiilor  în  instituţii 
specilaizate  şi în cadrul programelor Foster au 
fost  teme  dezbătute  în  cadrul  Seminarului 
organizat  de  Consiliul  Europei.  Rolul  acestor 
întâlniri a fost de a crea o platformă de lucru şi 
dialog între reprezentanţii instituţiilor publice şi 
a unor organizaţii neguvernametale.

Accesul la justiţie
 Respectarea prevederilor art. 5 şi 6 din 

Convenţia  Europeană  a  Drepturilor  omului, 
reforma Curţii  Europene a Drepturilor  Omului 
prin  proiectele  de  protocol  nr.  15  şi  16, 
respectarea şi implementarea de către instituţiile 
naţionale  a  deciziilor  Curţii  de  la  Strasbourg, 
îmbunătăţirea  legislaţiei  naţionale  şi  evoluţia 
jurisprudenţei  din  România  în  concordanţă  cu 
art. 5 şi 6 din Convenţie, precum şi respectarea 
drepturilor omului din perspectiva noilor coduri: 
civil  şi  procedură  civilă,  alături  de  alte  teme 
majore, au făcut obiectul studiilor, analizelor şi 
activităţilor  desfăşurate  de  Institutul  Român 
pentru Drepturile Omului în acest an.

Dintre  evenimentele  importante 
organizate  de  Institut  amintim  Conferinţa 
privind  „Codificarea  şi  evoluţia  drepturilor 
omului”,  organizată cu concursul unor membri 
ai Institutul internaţional de drept de expresie şi 
inspiraţie  franceze,  ai  Societăţii  Române  de 
Drept Comparat şi ai Universităţii Ecologice din 
Bucureşti.

Masă rotundă cu tema „Implicaţii socio-
juridice  ale  abolirii  pedepsei  cu  moartea”, 
organizată  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România la 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.

Conferinţa  Internaţională  „Eficacitatea 
normelor  juridice” organizată  în colaborare  cu 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din 
Cluj-Napoca,  Facultatea  de Drept,  Sectorul  de 
cercetări  socio-umane  al  Institutului  de  Istorie 
„George  Bariţiu  al  Academiei  Române,  Cluj-
Napoca,  Asociaţia  Ştiinţifică  de  Dreptul 
Proprietăţii Intelectuale ş.a. Lucrările prezentate 
în cadrul acestei manifestări ştiinţifice au tratat 
subiecte din dreptul public şi din dreptul privat. 
Acestea s-au referit  la  noul Cod civil,  la  noul 
Cod de procedură civilă, la noul Cod penal, la 
noul Cod de procedură penală, la reglementările 
constituţionale în materie,  la dreptul comparat, 
astfel încât să se contureze ideea de civilizaţie, 
cultură  şi  eficienţă  prin  normele  juridice. 
Problematica drepturilor omului a fost analizată 
în contextul caracterului imperativ al normelor 
de  drept  public  şi  al  respectării  punerii  în 
aplicare  a  deciziilor  Curţii  Europene  a 
Drepturilor Omului.

Conferinţa  Internaţională „Cultura 
europeană  a  drepturilor  omului.  Legea  şi 
respectul  faţă  de  lege  în  statul  de  drept” 
organizată  în  colaborare  cu  Universitatea 
Creştină  „Dimitrie  Cantemir”  din  Bucureşti şi 
Institutul  Internaţional  pentru  Drepturile 
Omului.  În  cadrul  dezbaterilor  s-a  evidenţiat 
faptul  că  demnitatea  umană  reprezintă 
fundamentul  valoric  al  tuturor  drepturilor 
omului, fiind consacrată ca principiu al statului 
de drept atât în dispoziţiile constituţionale, cât şi 
în cele legale. Respectul faţă de lege presupune 
şi respectul demnităţii faţă de semeni. În acest 
context, trebuie să evolueze în parametrii fireşti 
dreptul la viaţă, libertatea individuală, dreptul la 
viaţă  intimă,  familială  şi  privată,  accesul  la 
cultură,  precum  şi  drepturile  sociale  ş.a.  În 
cadrul  lucrărilor  pe  secţiuni,  comunicările 
ştiinţifice au pornit de la actualitatea noului Cod 
civil şi al noului Cod de procedură civilă, fiind 
analizate  diferite ramuri de drept şi instituţii ale 
acestora.  Între acestea au fost puse în discuţie 
subiecte precum: problematica managementului 
domeniilor  economice  şi  sociale;  raporturile 
între  majoritate  şi  opoziţie  în  statul  de  drept; 
legea,  ca  garanţie  fundamentală  a  drepturilor 
efective  şi  concrete  sau  a  celor  teoretice  şi 
iluzorii;  dreptul  la  identitate  al  persoanelor 
fizice,  de  la  teorie  la  practică;  recunoaşterea 
valorilor umane, fundament pentru promovarea 
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drepturilor  omului;  aplicarea  Convenţiei 
Europene  a  Drepturilor  Omului  în  dreptul 
european  al  concurenţei; apărarea  demnităţii 
umane,  drepturile  fundamentale  ale  omului  – 
între  interesele  personale  şi  interesul  social 
general;  respectul  demnităţii  umane  prin 
respectul  faţă  de  lege;  ordinea  de  drept  şi 
limitarea drepturilor subiective ş.a.

A  XVIII-a  ediţie  a  Universităţii 
Internaţionale  a  Drepturilor  Omului  cu  tema 
“Demnitate şi justiţie pentru toţi”, organizată de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite 
din  România,  Catedra  UNESCO  pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă 
şi  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  cu  concursul 
Institutul  internaţional  de  drept  de  expresie  şi 
inspiraţie  franceze.  Rapoartele  şi  studiile 
prezentate în cadrul lucrărilor au avut în vedere 
reglementările  internaţionale  şi  regionale  din 
materie  în raport  cu cele  naţionale.  Un accept 
important în cadrul discuţiilor fiind pus asupra 
rolului instituţiilor naţionale pentru promovarea 
şi protecţia drepturilor omului. 

Totodată,  promovarea  şi  protecţia 
drepturilor  omului  atât  prin  mijloace 
contencioase  cât  şi  prim  mijloace 
necontencioase  a  făcut  obiectul  unor  studii, 
analize  şi  dezbateri  organizate  de  IRDO  în 
colaborare  cu  Şcoala  Naţională  de  Ştiinţe 
Politice şi Administrative

De asemenea, Institutul a participat la o 
serie de conferinţe, mese rotunde şi dezbateri în 
domeniu.  Amintim  în  acest  sens  dezbatere  cu 
tema „Medierea în penal”, organizată, sub egida 
„Medierea  –  alternativă  viabilă  la  instanţa  de 
judecată”,  de  Universitatea  Creştină  „Dimitrie 
Cantemir”,  dezbaterea  cu  tema  „Infracţiunea 
complexă  praeterintenţionată”,  organizată  de 
Înalta Curte de Justiţie şi Institutul de Cercetări 
Juridice  „Acad.  Andrei  Rădulescu”  al 
Academiei Române

Conferinţa  privind  drepturile 
fundamentale  cu  tema  “Justiţia  în  austeritate: 
provocări  şi  oportunităţi  privind  accesul  la 
justiţie”,  organizată  sub  înaltul  patronaj  al 
preşedintelui  Parlamentului  European  în 
colaborare  cu  Comisia  Europeană  pentru 
libertăţi  civile,  justiţie  şi  afaceri  interne, 

Comisia pentru Afaceri Juridice, de Preşedinţia 
Consiliului Uniunii Europene deţinută de Cipru 
şi  Agenţia  pentru  Drepturile  Fundamentale  a 
Uniunii Europene.
 Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului este membru în grupul de lucru juridic 
din  cadrul  Grupului  European  al  Instituţiilor 
Naţionale  pentru  Drepturile  Omului.  În  acest 
sens a participat activ atât în cadrul temelor de 
discuţie  privind  reforma  Curţii  Europene  a 
Drepturilor  Omului  cât  şi  la  elaborarea  şi 
prezentarea  la  nivel  naţional  şi  regional  a 
propunerilor grupului cu privire la proiectele de 
protocol  nr.  15  şi  16  sau  cu  privire  la 
intervenţiile  ca  părţi  terţe  în  cadrul  cazurilor 
aflate pe rolul Curţii de la Strasbourg.

Combaterea traficului de fiinţe umane
Pornind  de  la  prevederile  Convenţiei 

pentru reprimarea traficului cu fiinţe umane şi a 
exploatării  prostituţiei  semenilor  precum şi ale 
Convenţiei  europene  privind  lupta  împotriva 
traficului de fiinţe umane, IRDO a întreprins o 
serie  de  analize  şi  cercetări,  a  organizat 
dezbateri  cu  reprezentanţi  ai  instituţiilor 
guvernamentale  de  specialitate  dar  şi  cu 
reprezentanţi ai legislativului.

În cadrul evenimentelor  realizate  a fost 
discutat şi analizat raportul Consiliului Europei 
cu  privire  la  implementarea  Convenţiei 
europene  privind  lupta  împotriva  traficului  de 
fiinţe  umane  în  România  şi  necesitatea 
existenţei  unei  strategii  naţionale  în  acest 
domeniu.  IRDO  a  avut  întruniri  şi  cu 
reprezentanţi  ai  unor  organizaţii 
neguvernamentale  din  ţară  şi  străinătate  cu 
privire  la  promovarea  drepturilor  victimelor 
traficului de fiinţe umane în raport cu legislaţia 
naţională.  De  asemenea,  au  fost  dezbătute  o 
serie  de  propuneri  privind  activitatea  de 
monitorizare  a  instituţiilor  cu  atribuţii  în 
combaterea traficului de fiinţe umane.

Libertatea de exprimare
Având în vedere prevederile art. 10 din 

Convenţia  Europeană  a  Drepturilor  omului, 
precum şi reglementările naţionale din domeniu. 
În anul  2012,  Institutul  a organizat  o  serie  de 
dezbateri ce au avut ca scop analizarea modului 
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în  care  este  respectat  dreptul  la  exprimare  în 
România. Amintim astfel, masă rotundă cu tema 
„Libertatea  mass-media  sprijină  transformarea 
societăţii”,  organizată  de  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România. 

„Raportul  dintre  jurnalism şi  drepturile 
omului,  identitate,  evoluţie  şi  provocări  în 
secolul XXI”, a fost tema dezbaterilor realizate 
de  Institut  cu  concursul  Asociaţiei  pentru 
Naţiunile  Unite  din  România,  şi  Universitatea 
de  Vest  „Vasile  Goldiş”,  filiala  Marghita.  De 
asemenea este de amintit  şi dezbatere cu tema 
“Incluziunea  şi  dreptul  de  a  participa  în  viaţa 
publică”,  logoul  propus  de  Organizaţia 
Naţiunilor  Unite  pentru  sărbătorirea  Zilei 
internaţionale  a  drepturilor  omului,  organizată 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat  cu  Catedra  UNESCO  pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă. 
În cadrul acestor reuniuni au fost analizate teme 
cu privire la libertatea de exprimare şi modul în 
care  acest  drept  este  reglementat  la  nivel 
naţional, cu referire şi la jurisprudenţa Curţii de 
la Strasbourg în materie.

Totodată, Institutul a organizat şi o serie 
de cursuri de formare cu tema „Mass-media şi 
dezvoltarea respectului faţă de fiinţa umană”, 
realizate prin colaborarea cu Expert Activ Grup 
Oneşti, cu ocazia Zilei mondiale a presei libere.

Drepturile electorale
Pornind  de  la  art.  36  din  Constituţia 

României  care  garantează  dreptul  la  vot,  iar 
respectarea şi promovarea drepturilor electorale 
sunt esenţiale pentru existenţa statului de drept, 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  a 
lansat  din  nou  proiectul  „Primul  vot”.  Astfel, 
IRDO  alături  colaboratorii  săi  a  organizat  o 
serie  de  campanii  de  informare  şi  promovare 
desfăşurate  în  instituţii  din  învăţământul 
preuniversitar din ţară.

În perioade cu alegeri  electorale atât  la 
nivel local cât şi naţional, aşa cum a fost şi anul 
2012, marcate de intense dezbateri politice este 
necesară  acordarea  unui  interes  sporit  asupra 
promovării  şi  respectării  drepturilor  electorale. 
În  acest  sens,  în  cadrul  dezbaterilor, 
conferinţelor  şi  evenimentelor  organizate  de 

IRDO  au  fost  analizate  modul  în  care  sunt 
respectate aceste drepturi, prevederile legislaţiei 
naţionale din domeniu, respectarea dreptului la 
vot  pentru  anumite  categorii  de  persoane  în 
raport cu reglementările internaţionale ratificate 
de România, de exemplu condiţiile create pentru 
persoanele  cu  dizabilităţi  pentru  a-şi  putea 
exercita acest drept.

Precizăm faptul că Institutul a participat 
şi la o serie de dezbateri organizate de societatea 
civilă.  Cu  titlu  de  exemplu  amintim  de 
conferinţa  cu  tema  „Reformarea  sistemului 
electoral şi dezvoltarea unei culturi electorale”, 
organizată de Centrul de Excelenţă Academică 
în parteneriat cu Uniunea Juriştilor din România 
şi Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei.

Dreptul la sănătate
Institutul  Român  pentru  Drepturile 

Omului a desfăşurat numeroase activităţi având 
ca  suport  problematica  dreptului  la  sănătate. 
Amintim în acest sens simpozionul cu tema „O 
stare  bună  de  sănătate  prelungeşte  viaţa”, 
organizat de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului  în  parteneriat  cu  Asociaţia  pentru 
Naţiunile Unite din România, Asociaţia română 
pentru  un  mediu  sănătos,  Liga  independentă 
română privind drepturile copilului şi tânărului, 
cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii

Simpozion cu tema “Dreptul la un mediu 
sănătos”,  organizat,  cu ocazia  sărbătoririi  a 25 
de  ani  de  la  adoptarea  Protocolului  de  la 
Montreal  privind  substanţele  care  epuizează 
stratul  de  ozon,  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului  în parteneriat  cu Societatea 
română  de  drept  comparat,  Institutul 
internaţional  de drept  de expresie  şi  inspiraţie 
franceze şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România.

De  asemenea,  IRDO  a  organizat 
activităţi  de  informare,  conştientizare  şi  de 
identificare  a  unor  soluţii  privind  îmbătrânirea 
sănătoasă,  desfăşurate  în  colaborare  cu 
Asociaţia  Nevăzătorilor,  Filiala  Bistriţa  şi 
Direcţia de Asistenţă Socială Bistriţa.

Libertatea religioasă
Aşa  cum prevede  art.  9  din  Convenţia 

europeană a  drepturilor  omului  orice  persoană 
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are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă 
şi  de  religie,  totodată,  acest  drept  include  şi 
libertatea  de  a-şi  manifesta  religia  sau 
convingerea.  Realizarea  acestor  drepturi, 
susţinerea unui dialog între cultele recunoscute 
în  România,  dialog  bazat  pe  toleranţă, 
solidaritate  şi  valorile  comune  împărtăşite  de 
acestea,  precum şi combaterea discursurilor de 
instigare  la  ură  religioasă  şi  discriminare  fac 
parte  din  agenda  (  obiectivele,  activitatea) 
Institutului Român pentru Drepturile Omului. În 
acest  sens  IRDO  a  desfăşurat  numeroase 
activităţi  în  anul  2012  dintre  care  amintim 
dezbatere  cu  tema „Conflicte  între  manifestări 
religioase  sau  credinţă  şi  egalitatea  de  gen”, 
organizată  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului  cu  concursul  Asociaţiei 
Române pentru Drepturile Economice Sociale şi 
Culturale şi Liga Independentă Română pentru 
Drepturile Omului la Piatra Neamţ.

Simpozionul cu tema „Legislaţia statului 
şi  legislaţia  canonică  din  unele  ţări  europene” 
organizat  de  Institut  în  colaborare  cu 
Universitatea  Ovidius  din  Constanţa  -  Centrul 
de  studii  şi  cercetări  religioase  şi  juridico-
canonice  al  celor  trei  religii  monoteiste  din 
cadrul  Facultăţii  de  Teologie  şi  Institutul  de 
studii  religioase,  culturale  şi  juridico-canonice 
al  Arhiepiscopiei  Tomisului.  În  cadrul  acestui 
eveniment  s-au  discutat  aspecte  privind 
domeniul  juridic  şi  canonic  din  România, 
Georgia  şi  republica  Moldova,  la  nivel 
comparativ,  astfel  încât  manifestarea  a 
contribuit  la  reafirmarea  culturii  juridice  şi 
canonice româneşti şi europene.

Simpozionul  internaţional  cu  tema 
„Dimensiunea  spirituală  a  drepturilor  omului. 
Educaţia  pentru  toţi”  organizat  de  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Episcopia 
Romano Catolică Iaşi, Universitatea „Alexandru 
Ioan  Cuza”  din  Iaşi  –  Institutul  de  Educaţie 
Continuă, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei,  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  şi 
Facultatea de Teologie Catolică. Lucrările celei 
de  a  XV  –a  ediţii  a  Simpozionului  s-au 
desfăşurat  în  cadrul  a  trei  sesiuni  de  lucru: 
cultura  democraţiei  şi  drepturile  omului, 
concepte  religioase  şi  drepturile  omului  şi 

educaţie toleranţă şi libertate religioasă. Au fost 
prezentate studii şi rapoarte ce au atins teme de 
un  real  interes  pentru  societatea  românească 
actuală,  dintre  acestea  evidenţiem:  dreptul  la 
religie în viziunea Curţii Europene a Drepturilor 
Omului,  condiţia  umană  a  persoanelor  private 
de  libertate  şi  prevenirea  torturii  în  viziunea 
Bisericii,  dreptul  la  educaţie  şi  problema 
abandonului  şcolar,  importanţa  educaţiei  în 
combaterea violenţei în familie, locul religiei şi 
al ştiinţei în relaţia om-sănătate s.a.

Institutul  a  participat  la  o  serie  de 
dezbateri  şi  întâlniri  cu  experţi  din  domeniu 
organizate sub egida Înaltului Comisariat ONU 
pentru  Drepturile  Omului.  În  cadrul  acestor 
dezbateri  au  fost  analizate  aspecte  privind 
interdicţia de incitare la ură naţională, rasială şi 
religioasă.

Drepturile persoanelor cu dizabilităţi
Încă  de  la  înfiinţare,  prin  programele, 

conferinţele  şi  publicaţiile  realizate,  Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului  a  acordat  o 
atenţie  deosebită  promovării  şi  protecţiei 
drepturilor persoanelor cu dizabilităti. O dată cu 
ratificarea de către România a Convenţiei ONU 
pentru  Drepturile  Persoanelor  cu  Dizabilităţi3, 
Institutul şi-a intensificat activitatea, purtând un 
permanent  dialog  cu  societatea  civilă  şi  cu 
instituţiile  guvernamentale  cu  atribuţii  în 
domeniu.

 În anul 2012, Institutul  Român pentru 
Drepturile Omului a fost desemnat ca mecanism 
independent  pentru  promovarea,  protejarea  şi 
monitorizarea  implementării  Convenţiei, 
potrivit art. 33 alin. 2 din document. Totodată, a 
fost  încheiat  un  parteneriat  între  Institut  şi 
Direcţia  Protecţia  Persoanelor  cu  Handicap 
(DPPH),  din  cadrul  Ministerului  Muncii, 
Familiei  şi  Protecţiei  Sociale  (MMFPS),  care 
prevede  cooperarea  celor  două  instituţii  în 
activitatea  de  promovare,  protejare  şi 
monitorizare a implementării Convenţiei.

Pe  parcursul  anului  2012,  Institutul  a 
avut o serie de întâlniri cu membri ai societăţii 
civile,  în  special  cu  reprezentanţi  ai 

3 Prin Legea nr. nr. 221/2010 de ratificare a Convenţiei 
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, publicată în 
Monitorul Oficial Nr. 

DREPTURILE OMULUI 47



organizaţiilor  pentru  protecţia  drepturilor 
persoanelor  cu  dizabilităţi,  cu  reprezentanţi  ai 
Consiliului  Naţional  pentru  Combaterea 
Discriminării,  MMFPS, precum şi cu profesori 
universitari,  pentru conceperea  indicatorilor  de 
măsurare  a  implementării  Convenţiei  în 
România.  În  cadrul  dezbaterilor  atât  Institutul 
cât şi reprezentanţii societăţii civile au subliniat 
necesitatea  adoptării  la  nivel  guvernamental  a 
unui  plan  de  acţiune  privind  implementarea 
Convenţiei ONU în România.

Conferinţa Nediscriminare, Autonomie,  
Incluziune organizată  de Institut  în colaborare 
cu  Ministerului  Muncii,  Familiei  şi  Protecţiei 
Sociale,  prin  Direcţia  Protecţia  Persoanelor  cu 
Handicap,  în  ziua  de  23  octombrie  2012. 
Evenimentul  face  parte  din  programul 
„Nediscriminare,  Autonomie,  Incluziune  – 
mecanisme de implementare a Convenţiei ONU 
privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi”, 
continuare a unui proiect lansat de IRDO cu mai 
bine  de  un  deceniu  în  urmă.  Obiectivul 
conferinţei  a fost de conştientizare a rolului şi 
importanţei Convenţiei ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi, a importanţei art. 33 
din Convenţie şi de elaborare a indicatorilor. În 
cadrul dezbaterilor a fost evidenţiat echilibrul pe 
care Institutul a reuşit şi trebuie să-l asigure în 
continuare  în  relaţia  cu  instituţiile 
guvernamentale  şi  organizaţiile 
neguvernamentale pentru drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi. De asemenea, Ministrul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale, a subliniat faptul 
că  o  atenţie  deosebită  trebuie  acordată 
identificării  barierelor  care  împiedică 
participarea  persoanelor  cu  handicap  la  viaţa 
comunităţii.

La conferinţă au participat reprezentanţi 
ai comisiilor de drepturile omului şi minorităţi 
din cadrul celor două Camere ale Parlamentului 
României,  precum  şi  ai  unor  instituţii  ca 
Avocatul  Poporului,  Ministerul  Afacerilor 
Externe,  Ministerul  Educaţiei,  Cercetării, 
Tineretului  şi  Sportului,  Ministerul  Justiţiei, 
Consiliul  Naţional  pentru  Combaterea 
Discriminării,  Federaţia  Organizaţiei  Naţionale 
a  Persoanelor  cu  Handicap  din  România 
(ONPHR),  Asociaţia  Nevăzătorilor  din 
România,  Consiliului  Naţional  al  Dizabilităţii 

din România, Centrului de Resurse Juridice etc.
Activitatea  de  promovare  şi  protecţie  a 

drepturilor  persoanelor  cu  dizabilităţi  s-a 
realizat  şi  prin  publicarea  unor  volume  de 
specialitate. Dintre acestea menţionăm volumul 
Nediscriminarea,  Autonomie,  Incluziune.  
Instrumente  privind  drepturile  persoanelor  cu  
handicap şi jurisprudenţă în materie, ce are ca 
scop  promovarea  atât  a  instrumentelor 
internaţionale  şi  regionale  cât  şi  a  cazurilor 
CEDO cu privire la România din domeniu.

Institutul  este  membru  al  Grupului 
pentru  implementarea  Convenţiei  din  cadrul 
Grupului  European  al  Instituţiilor  Naţionale 
pentru Drepturile Omului din sistemul ONU şi 
este, totodată, singura instituţie din ţara noastră 
desemnată  să  participe  la  Forumurile  de  lucru 
organizate  anual  de  Comisia  Europeană  cu 
privire la implementarea art.  33 din Convenţia 
ONU. 

Drepturile persoanelor vârstnice
Societatea  în  care  trăim  trebuie  să  se 

adapteze  la  nevoile  unei  populaţii  îmbătrânite, 
totodată  fiind  necesară  şi  combaterea 
dificultăţilor cu care se confruntă şi alte grupe 
de vârstă, urmărindu-se în permanenţă sprijinul 
reciproc între generaţii. Institutul Român pentru 
Drepturile  Omului  acordă  un  interes  deosebit 
promovării şi respectării drepturilor persoanelor 
vârstnice, iar acţiunile desfăşurate în acest sens 
în anul 2012 au avut în vedere şi faptul că la 
nivelul Uniunii Europene a fost desemnat „Anul 
European al  îmbătrânirii  Active şi Solidarităţii 
între  Generaţii”.  Pentru  realizarea  acestor 
drepturi este nevoie de o strânsă colaborare, atât 
la nivel european cât şi naţional, între instituţiile 
direct implicate şi societatea civilă. 

În  activităţile  întreprinse  de  IRDO  au 
fost  abordate  teme  precum  drepturile  sociale, 
promovarea  îmbătrânirii  active  în  muncă, 
promovarea  solidarităţii  dintre  generaţii  şi  a 
demnităţii  tuturor  oamenilor,  prin  combaterea 
sărăciei şi a excluziunii sociale. În acest context, 
s-a  analizat  problema  eficacităţii  actualelor 
reglementări legale în domeniu.

Cu  prilejul  aniversării  Zilei 
internaţionale  a  persoanelor în  vârstă dar  şi  al 
Anului  European  al  „Îmbătrânirii  active  şi 
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solidarităţii între generaţii” a avut loc o serie de 
manifestări  organizate  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  şi 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România. 
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  la  viaţa 
socială a persoanelor de vârsta a treia.

Cu  referire  şi  la  contextul  economic 
actual, în cadrul dezbaterilor ce au avut loc pe 
marginea  intervenţiilor  prezentate  s-a  pus  un 
accent  deosebit  pe  necesitatea  unei  mai  mari 
implicări  a  instituţiilor  guvernamentale  şi  a 
ONG-urilor  în  soluţionarea  problemelor 
concrete de asistenţă socială specifică ce trebuie 
acordată  acestei  categorii  de persoane,  precum 
şi pe unele măsuri de ordin economic pentru ca 
vârsta  a  treia  să  nu  mai  fie  resimţită  ca  un 
handicap  atât  din  cauza  lipsurilor  de  ordin 
material  şi  social,  cât  şi  a  unor  tendinţe  de 
excludere a vârstnicilor din viaţa societăţii.

De  asemenea,  Institutul  a  organizat 
dezbateri  ce  au  avut  ca  scop  analizarea 
proiectului  privind  „Strategia  naţională  pentru 
prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei 
în  familie”,  lansat  de  Ministerul  Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale. În cadrul acestor 
evenimente  au  participat  reprezentanţi  ai 

MMFPS,  comisiilor  parlamentare  de 
specialitate,  mediului  academic,  precum  şi 
experţi  din  domeniu  şi  reprezentanţi  ai  unor 
organizaţii  neguvernamentale  pentru 
promovarea drepturilor  persoanelor vârstnice.

Mecanismul  internaţional  de  evaluare 
periodică universală (UPR)

Institutul,  ca  instituţie  naţională  pentru 
drepturile  omului,  a  participat  la  o  serie  de 
întruniri  de  lucru  alături  de  reprezentanţi  ai 
instituţiei  guvernamentale  desemnate  să 
elaboreze raportul de ţară, ai diferitelor instituţii 
publice  cu  atribuţii  în  domeniul  drepturilor 
omului  precum  şi  cu  reprezentanţi  ai  unor 
organizaţii  neguvernamentale,  pentru 
conceperea  raportului  cu  privire  la  situaţia 
drepturilor omului în ţara noastră. Acest raport 
face  parte  din  ciclul  al  II-lea  din  cadrul 
mecanismului  internaţional  de  evaluare 
periodică universală (UPR). 

Totodată,  rolul  Institutului  ca instituţie 
naţională a fost evidenţiat şi în raportul realizat 
de  Biroul  Înaltului  Comisar  ONU  pentru 
Drepturile  Omului  (OHCHR).  Documentul 
reprezintă  o  evaluare  a  modului  în  care  sunt 
respectate prevederile din instrumentele ONU, 
precum:  Convenţia  internaţională  privind 
eliminarea  tuturor  formelor  de  discriminare 
rasială;  Convenţia  cu  privire  la  drepturile 
copilului;  Pactul  internaţional  cu  privire  la 
drepturile  economice,  sociale  şi  culturale; 
Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de 
discriminare  faţă  de  femei;  Convenţia 
împotriva  torturii  şi  a  altor  pedepse  ori 
tratamente cu cruzime, inumane sau degradante 
şi Convenţia privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi.

IV. PUBLICAREA REGLEMENTĂRILOR, 
 DOCUMENTELOR, A STUDIILOR ŞI CERCETĂRILOR DIN DOMENIUL 

DREPTURILOR OMULUI

Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului  promovează formarea şi informarea în 
domeniul  drepturilor  omului  în  beneficiul 
organismelor  publice,  al  organizaţiilor 
neguvernamentale  şi  al  persoanelor  fizice, cu 

privire  la  respectarea,  protejarea  şi  garantarea 
drepturilor  omului  prin  reglementări  interne  şi 
internaţionale, instituţii şi mecanisme, practici şi 
uzanţe.  El  are  rolul  de  a  aduce  la  cunoştinţa 
tuturor  celor  interesaţi  cele  mai  noi  cercetări 
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ştiinţifice  în  domeniul  drepturilor  omului, 
angajamentele  internaţionale  asumate  de 
România şi modul în care ele sunt îndeplinite. În 
cadrul  Institutului  sunt  traduse  şi  publicate 

documente internaţionale care, prin actualitatea 
lor, se impun a fi cunoscute de către instituţiile 
guvernamentale  şi  neguvernamentale  pentru 
promovarea şi protecţia drepturilor omului.

Publicaţii periodice

A)  Revista  trimestrială  „Drepturile 
Omului”  cuprinde rapoarte,  studii,  cercetări  şi 
articole. Preocupările revistei se extind şi asupra 
textelor,  reglementărilor  naţionale  sau 
internaţionale  cu  semnificaţii  majore  în 
domeniul  drepturilor  omului,  jurisprudenţa  în 
materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului 
şi/sau  a  instanţelor  naţionale,  note,  comentarii 
sau recenzii. 

Tematica  abordată  cuprinde  analiza 
ştiinţifică  şi  diversificată  a  drepturilor 
fundamentale ale omului, punându-se accent pe 
legăturile de colaborare şi de relaţionare dintre 
acestea  şi  valorile,  principiile,  normele  şi 
standardele la care se raportează atât instituţiile, 
mecanismele,  cât  şi  termenii,  conceptele  şi 
tendinţele  metodologice  şi  tehnologice.  La 
acestea se adaugă cronicile diferitor evenimente 
din  domeniul  drepturilor  omului,  recenzii  de 

cărţi  în  materia  drepturilor  omului,  noutăţi 
editoriale ale Institutului şi prezentarea pe scurt 
a principalelor activităţi organizate de Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului  sau  la  care 
acesta a participat. 

B)  Info  IRDO,  buletinul  lunar  de 
informare a publicului larg, prezentând succint 
ştiri de actualitate despre evenimentele legate de 
drepturile  omului  ce  au  loc  plan  intern  şi 
internaţional,  studii  şi  cercetări  ştiinţifice.  De 
asemenea,  sunt  prezentate  în  buletin  diferite 
cazuri  de  la  Curtea  Europeană  a  Drepturilor 
Omului dar şi de la Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene, care încearcă să vină în întâmpinarea 
cerinţelor  actuale  ale  societăţii  civile,  ale 
instituţiilor  sau  ale  studenţilor  etc.  Totodată, 
amintim  rubricile  care  sunt  consacrate  unor 
documente internaţionale recent adoptate.

 

C  ercetări elaborate şi lucrări publicate în 2012  

Sub  egida  Institutului  Român  pentru 
Drepturile  Omului  au  apărut  noi  culegeri  de 
documente  şi  au  fost  elaborate  noi  lucrări  de 
cercetare.

• Nediscriminarea,  Autonomie, 
Incluziune.  Instrumente  privind  drepturile 
persoanelor cu handicap şi jurisprudenţă în 
materie.

Volumul este conceput ca o continuare a 
lucrării  „Egalitate de şanse pentru persoane cu 
handicap,  Instrumente  internaţionale  şi 
jurisprudenţă”(2004) El îşi propune să abordeze 
problematica  handicapului  şi  a  dizabilităţii  din 
perspectiva  drepturilor  omului,  a  solidarităţii 
sociale şi a incluziunii sociale, cu intenţia de a 
se  atrage  atenţia  societăţii  că  persoanele  cu 
handicap, cu nevoi speciale, au dreptul de a li se 
garanta  dreptul  de  a  beneficia  pe  deplin  de 
universalitatea,  indivizibilitatea, 
interdependenţa  şi  interrelaţionarea  tuturor 
drepturilor  şi  libertăţilor  fundamentale  ale 

omului, fără discriminare.
În  lucrare  se  explică  faptul  că  iniţial, 

noţiunea de handicap presupunea un dezavantaj 
din punct  de vedere  social.  Cu timpul,  asupra 
termenului  a  prevalat  perspectiva  medicală, 
acesta  definind  deficienţa,  invaliditatea, 
infirmitatea,  dificultatea,  incapacitatea, 
dizabilitatea,  nevoia specială,  maladia etc.  Din 
punctul  de  vedere  al  literaturii  internaţionale, 
interpretarea medicală a noţiunii de handicap nu 
implică  şi  drepturile  omului.  Din  această 
perspectivă, lucrarea dezvoltă protecţia specială 
a  persoanelor  cu  handicap  prin  mecanismele 
ONU, ale Consiliului Europei, ale UE sau prin 
legislaţia  statului  român,  împotriva 
dezavantajelor sociale,  a limitărilor sociale sau 
profesionale ale individului. 

• Administrarea  justiţiei  şi  dreptul 
la o justiţie echitabilă

Studiul constă în analizarea complexă şi 
evidenţierea, atât a administrării justiţiei, cât şi a 
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dreptului  la  o  justiţie  echitabilă,  prin  prisma 
dreptului românesc, a dreptului comparat, dar şi 
a  ştiinţei  administraţiei.  Sunt  evidenţiate 
disfuncţiile  sistemului  judiciar  actual  din  ţara 
noastră,  modul  în  care  este  gestionată  cariera 
magistraţilor  de  către  Consiliul  Superior  al 
Magistraturii şi abordarea neuniformă a carierei 
personalului auxiliar de specialitate.

Dreptul la un proces echitabil este tratat 
ca o sumă de drepturi substanţiale şi procesuale, 
drept  care  este  garantat  de  ordinea  juridică 
convenţională şi comunitară şi care guvernează 
activitatea  judecătorului  naţional  şi  european, 
fiind  o  componentă  a  dreptului  la  o  justiţie 
echitabilă.  În  acest  sens,  studiul  aduce 
interesante şi utile propuneri de lege ferenda, în 
direcţia garantării la nivel legislativ a dreptului 
la o justiţie echitabilă.

• Dimensiunea  spirituală  a 
drepturilor  omului,  Administraţia  laică  şi 
administraţia  religioasă  în  relaţia  dintre 
administraţie şi cetăţean 

Cercetările  urmăresc identificarea 
standardelor  libertăţii  religioase  în  România, 
după obţinerea de către aceasta  a statutului de 
stat  membru  cu  drepturi  depline  al  Uniunii 
Europene în raport cu situaţia existentă în acest 
domeniu în alte state membre ale Uniunii. 

Lucrările  aduc o contribuţie  importantă 
la  dezvoltarea  doctrinei  în  materie,  având  în 
vedere permanenta evoluţie a realităţilor social-
politice şi procesul de mondializare economică 
şi  culturală.  Pornind de la  ideea  că nivelul  de 
libertate  religioasă  într-o  societate  depinde  de 
determinarea pe care administraţia publică o are 
pentru  a  aplica  şi  organiza  aplicarea  legii  cu 
privire la comunităţile religioase şi la libertăţile 
religioase  ale  cetăţenilor  de  diferite  religii  şi 
confesiuni  religioase,  se  realizează  o  analiză 
substanţială  a tuturor  factorilor  care reprezintă 
acest proces.

• Promovarea  şi  protecţia  drep-
turilor omului prin mijloace contencioase 

Studiul  prezintă  în  mod  comparativ 
instituţiile  contenciosului  electoral  şi 
administrativ  cu cele  din diferite  state  şi  rolul 
acestora  în  promovarea  şi  protecţia  drepturilor 
omului. Elementul inovator al lucrării constă în 
abordarea unitară şi coerentă, de sine stătătoare.

Instrumentele  şi  mecanismele  de 
protecţie  a  drepturilor  omului  prezintă  un 

deosebit  interes  teoretic,  dar  totodată  şi  unul 
practic,  deoarece  de  îndeplinirea  drepturilor  şi 
obligaţiilor  autorităţilor  şi  instituţiilor 
administraţiei  publice  depinde  funcţionarea 
optimă  a administraţiei  publice  şi,  în  cele  din 
urmă, a statului în întregul său. 

• Evoluţia  instituţiei  azilului  în 
România în raport cu practica europeană în 
domeniul azilului

Cercetarea  tratează  evoluţia  azilului 
pornind de la definiţia conceptului de azil care, 
aşa cum se arată  în lucrare,  nu este  definit  în 
mod  direct  de  un  instrument  internaţional. 
Respectarea  dreptului  de  azil  reprezintă  şi  o 
garanţie  a  respectării  celorlalte  drepturi  şi 
libertăţi fundamentale ale omului. În acest sens 
este de remarcat corelarea conceptului de drept 
la azil cu cel de protecţie a drepturilor omului, 
precum şi  faptul  că sunt  analizate  şi  cele  mai 
importante instituţii  cu preocupări în domeniul 
azilului. 

Se  evidenţiază rolul  pe  care  îl  au 
autorităţile  administraţiei  publice  în  integrarea 
azilanţilor, fiind subliniată nevoia de creştere a 
participării  organizaţiilor  neguvernamentale  în 
acest  proces  cu  menţiunea  că,  în  prezent, 
contribuţia  acestora  este  concentrată  pe 
activităţile de acomodare culturală.

De asemenea, sunt analizate drepturile şi 
obligaţiile  recunoscute  solicitanţilor  de  azil  şi 
străinilor care au obţinut o formă de protecţie în 
ţara noastră. Studiul face o analiză complexă şi 
evidenţiază atât evoluţia instituţiei azilului cât şi 
a  condiţiilor  de  primire  din  ţara  noastră,  în 
comparaţie  cu  cele  asigurate  în  unele  state 
membre  ale  Uniunii  Europene,  prin  prisma 
dreptului  comparat,  dar  şi  a  ştiinţei 
administraţiei. 

• Mijloace  necontencioase  de 
promovare şi protejare a drepturilor omului 
– Ombudsmanul European

Crearea,  dezvoltarea  şi  eficientizarea 
unor  instituţii  de  protecţie  şi  promovare  a 
drepturilor omului prin mijloace necontencioase 
reprezintă o garanţie a dezvoltării democratice a 
societăţii  şi  evident,  a  consolidării  statului  de 
drept.

Cercetarea întreprinsă susţine necesitatea 
dezvoltării unor noi atribuţii ale instituţiei de tip 
ombudsman,  cum  ar  fi  aceea  de  a  formula 
recursul în reformare sau atribuţii privind petiţia 
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de neconstituţionalitate.  Elementele  de noutate 
aduse  de  cercetarea  întreprinsă  privesc: 
ombudsmani  specializaţi,  abordarea  metodei 
teleologice  în  cercetarea  instituţiei  de  tip 
ombudsman,  specificul  actelor  emise  de 
instituţia  de  tip  ombudsman,  rolul 
Ombudsmanului  European  în  promovarea  şi 
protejarea drepturilor omului

• S’cool  Agenda  2012-2013 
(versiunea în limba română)

Publicaţia, elaborată în limba română, cu 
exemple  şi  din  România  şi  realizată  în  cadrul 
colaborării  dintre  Institutul  Român  Pentru 
Drepturile  Omului,  Agenţia  pentru  Drepturi 
Fundamentale  a  Uniunii  Europene  şi 
Reprezentanţa Comisiei  Europene în România, 
are ca scop sensibilizarea elevilor cu vârste între 
12  şi  18  ani  cu  privire  la  drepturile 
fundamentale.

Agenda,  realizată  într-un format 
atractiv  şi  uşor  de  utilizat,  face  cunoscut 
elevilor, pe parcursul unui an şcolar, concepte şi 
valori,  precum  nediscriminarea,  dreptul  la  un 
mediu sănătos, egalitatea între femei şi bărbaţi 
şi  cetăţenia  europeană,  subliniind  zilele 
internaţionale  cheie  din  calendarul  drepturilor 
fundamentale, cu date şi informaţii de interes. 

În  plus,  S’cool  Agenda conţine 
informaţii  utile  cu  privire  la  drepturile 
fundamentale,  cum ar  fi:  definirea  lor,  relatări 
despre  drepturile  fundamentale  din  viaţa  unor 
persoane din UE, sfaturi privind promovarea şi 

protejarea  drepturilor  omului,  un  test  pentru 
verificarea „temperaturii” respectării drepturilor 
omului în şcoala fiecăruia, un chestionar pentru 
testarea cunoştinţelor elevului privind drepturile 
fundamentale,  sugestii  despre  cum  se  poate 
contribui  la  lupta  împotriva  discriminării, 
întrebări la care elevii pot reflecta şi pe care le 
pot discuta cu prietenii, link-uri către programe 
pentru tineri în care copiii şi tinerii se implică, 
informaţii  utile  despre  activitatea  UE  şi  a 
organizaţiilor  internaţionale,  zile  internaţionale 
de comemorare a diverselor evenimente privind 
drepturile omului şi multe altele.

Rapoarte 

• Raportul anual al Institutului Român 
pentru Drepturile Omului pe anul 2012;

• IRDO – Record of activities 2012;
• Raport de activitate al IRDO privind 

evoluţia  legislaţiei  drepturilor  omului  în 
România şi în Uniunea Europeană;

• IRDO – Report on the Evolution of 
Human  Rights  Legislation  in  Romania  and in 
the European Union in the year 2012;

• Raport  privind  Drepturile  Femeilor 
şi  Instituţiile  Naţionale  pentru  Drepturile 
Omului (contribuţie la raportul OSCE);

• Participare  la  realizarea  Raportului 
de ţară cu privire la drepturile omului, în cadrul 
mecanismului  internaţional  de  evaluare 
periodică universală (UPR), ciclul al II-lea.

V. CENTRUL DE DOCUMENTARE

Una dintre atribuţiile Institutului Român 
pentru Drepturile Omului (înfiinţat în baza legii 
nr.  9/1991)  este  şi  menţinerea  şi  funcţionarea 
unui centru de documentare/bibliotecă în scopul 
de  a  pune la  dispoziţia  utilizatorilor  materiale 
din  domeniul  dreptului,  al  drepturilor  omului, 
convenţii  şi  pacte  internaţionale,  documente 
reprezentând  legi,  studii,  publicaţii  şi  referinţe 
bibliografice.

Fondul  de  carte  al  bibliotecii  este 
structurat  în  peste  250  de  domenii  tematice. 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  a 
beneficiat  de  primirea  a  numeroase  publicaţii 
sub formă de donaţii din partea unor organizaţii 

internaţionale, instituţii de învăţământ superior, 
ONG-uri precum şi din partea unor instituţii cu 
preocupări similare.

Centrul  de  documentare  al  IRDO  a 
acordat  o  atenţie  specială  parteneriatului  şi 
colaborării  cu  biblioteci  şi  instituţii  de 
specialitate  din alte  ţări,  studiile,  cercetările  şi 
lucrările elaborate de Institut putând fi accesate 
în  cinci  limbi  internaţionale,  în  peste  38  de 
biblioteci şi instituţii de specialitate din Europa, 
dar  şi  din  alte  părţi  ale  lumii.  În  acest  sens, 
dintre  colaboratorii  IRDO amintim:  Biblioteca 
Congresului din Washington DC (SUA), Curtea 
de  Justiţie  a  SUA,  Consiliul  Europei,  Curtea 
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Europeană  a  Drepturilor  Omului,  Biblioteca 
Alexandrina  –  Alexandria  (Egipt),  Biblioteca 
Institutului  Elveţian  de  Drept  Comparat, 
Biblioteca  Centrului  Norvegian  pentru 
Drepturile  Omului,  Biblioteca  Universităţii  de 
Studii Europene din Republica Moldova precum 
şi  o  serie  de  biblioteci  din  ţări  membre  ale 
Uniunii  Europene,  de  exemplu:  Institutul  de 
Drept  European  din  Florenţa,  Biblioteca 
Universităţii  din  Leicester,  Biblioteca 
Institutului Internaţional de Drept de Expresie şi 
Inspiraţie  Franceză,  Biblioteca  Societăţii 
Franceze  de  Legislaţie  Comparată,  Biblioteca 
Facultăţii  de  Drept  a  Universităţii  din 
Strasbourg, Biblioteca Universităţii Catolice din 
Louvain,  Biblioteca  Universităţii  din Postdam, 
Biblioteca  Universităţii  din  Padova,  Biblioteca 
Universităţii  din  Luxemburg,  Biblioteca 
Naţională  din  Praga,  Biblioteca  Naţională  din 
Madrid, Biblioteca Naţională din Viena.

Având  ca  preocupare  constantă 
informarea  şi  documentarea  privind  activitatea 
ştiinţifică a institutului, centrul de documentare 
a  transmis  cu  titlu  gratuit  publicaţiile  apărute 
sub egida Institutului Român pentru Drepturile 
Omului, în 2012, tuturor solicitanţilor din ţară: 
Biblioteca  Centrală  Universitară,  Biblioteca 
Naţională  a  României,  Academia  Română, 
Senatul  României,  Camera  Deputaţilor,  Curtea 
Constituţională,  Consiliul  Superior  al 
Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
Consiliul  Legislativ,  Guvernul  României, 
Institutul  de  Cercetări  Juridice  al  Academiei, 
Institutul  Naţional  al  Magistraturii,  Şcoala 
Naţională  a  Grefierilor,  Institutul  Naţional 
pentru  Pregătirea  şi  Perfecţionarea  Avocaţilor, 
Universitatea  din  Bucureşti,  Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”  din Iaşi,  Universitatea 
Ovidius  din  Constanţa,  Universitatea  „Lucian 
Blaga”  din  Sibiu,  Universitatea  de  Vest  din 
Timişoara,  Universitatea  „Babeş-Bolyai”  din 
Cluj-Napoca,  Universitatea  de  Nord  din  Baia 
Mare,  Universitatea  „Nicolae  Titulescu”  din 

Bucureşti,  Universitatea  „Titu  Maiorescu”, 
Universitatea  Creştină  „Dimitrie  Cantemir”, 
Universitatea  Ecologică,  Universitatea 
Hyperion,  Universitatea  Româno-Americană, 
Universitatea Spiru Haret, Universitatea Simion 
Bărnuţiu, Biblioteci judeţene etc.

Publicaţiile IRDO au fost solicitate şi de 
către  inspectoratele  şcolare,  casele  corpului 
didactic,  primării,  prefecturi,  curţi  de  apel, 
judecătorii,  tribunale,  Parchetul  General. 
Centrul  de  documentare  a  răspuns  cu 
promptitudine  tuturor  acestor  solicitări.  Dar  şi 
organizaţii  şi  instituţii  internaţionale  şi-au 
manifestat interesul şi au primit cu titlu gratuit 
publicaţiile apărute în decursul anului 2012 sub 
egida  IRDO:  UNDP,  UNESCO,  UNICEF, 
UNHCR, Consiliul Europei, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, Secretariatul Cartei Sociale 
Europene, Curtea Europeană de Justiţie, Înaltul 
Comisariat ONU pentru Drepturile Omului de la 
Geneva,  Academia  Internaţională  de  Drept 
Comparat,  Centrul  de  Studii  Internaţionale  şi 
Europene.

Pe tot  parcursul anului  2012 Centrul  de 
documentare al IRDO a fost frecventat de peste 
1500  de  cititori,  cercetători  ştiinţifici,  cadre 
didactice,  magistraţi,  avocaţi,  doctoranzi, 
studenţi, reprezentanţi ai societăţii civile din ţară 
şi din străinătate interesaţi de literatura ştiinţifică 
din domeniul drepturilor omului sau din domenii 
conexe.  Fondul  de  carte  a  fost  îmbogăţit  prin 
achiziţionarea unor publicaţii şi prin donaţii care 
sprijină studiul comparat al mai multor discipline 
din perspectiva drepturilor omului.

Web  site–ul  IRDO,  www.irdo.ro, 
găzduieşte  o  bibliotecă  virtuală  care  cuprinde 
majoritatea  publicaţiilor  apărute  sub  egida 
IRDO. Site-ul a fost accesat până în prezent de 
peste 3.000.000 de vizitatori şi oferă informaţii 
despre  publicaţiile  Institutului,  activitatea 
desfăşurată de IRDO şi despre cazuri româneşti 
care  sunt  soluţionate  de  Curtea  Europeană  a 
Drepturilor Omului 

Activitatea privind relaţiile cu publicul

Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului  se  implică  cu  profesionalism  şi 
seriozitate  în  promovarea  şi  respectarea 
drepturilor  omului  prin  întreaga  sa  activitate. 

Prin  munca  de  informare  şi  diseminare  cu 
privire  la  activităţile  pe  care  le  desfăşoară  în 
domeniul  drepturilor  omului,  IRDO  a  fost 
solicitat  în  decursul  anului  2012  de  diferite 
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categorii  de  persoane,  care  s-au  adresat 
institutului cu probleme şi solicitări prin petiţii, 
semnalând încălcări ale drepturilor omului care 
necesită  consultaţii  pe  teme  de  procedură  în 
domeniul recâştigării acestor drepturi.

Pe  tot  parcursul  anului  2012,  IRDO  a 
acţionat  pentru  clarificarea  şi  îndrumarea  spre 
soluţionare corectă a solicitărilor de consultanţă 
juridică  de  specialitate,  memoriilor,  sesizărilor 
şi apelurilor telefonice primite.

Dintre aspectele semnalate le remarcăm 
pe  cele  privind  respectarea  unor  hotărâri 
judecătoreşti  şi  soluţionarea  cauzelor  într-un 
termen  rezonabil  şi  previzibil,  respectarea 
dreptului  de proprietate,  punerea în posesie pe 
anumite  terenuri,  plângeri  privind  poluarea 
mediului  înconjurător  sau  abaterea  de  la 
normele  referitoare  la  dreptul  la  un  mediu 
sănătos, aspecte privind încălcări ale legislaţiei 
muncii  şi  drepturilor  sociale.  Au  mai  fost  de 
asemenea  înregistrate  petiţii  sau  plângeri 
referitoare la executarea pedepselor privative de 
libertate, petiţii care vizează încălcarea egalităţii 
de  şanse,  încălcarea  drepturilor  unor  persoane 
aparţinând  minorităţilor  naţionale  sau  cultelor 
religioase;  sesizări  privind  incapacitatea 
autorităţilor competente de a acorda parţial sau 
total  anumite  drepturi  băneşti  derivate  din 
legislaţia  reglementând  protecţia  socială 
(ajutorul  pentru  diverse  categorii  defavorizate, 
recalcularea pensiei etc.)

Atât  persoanele  care  s-au  prezentat 
personal  la sediul  IRDO cât  şi  persoanele care 
ne-au contactat telefonic, sau prin email au primit 
consultanţă, îndrumare şi materiale documentare. 
În aproximativ 70% din cazurile înregistrate prin 
petiţii  scrise  s-a  venit  în  sprijinul  persoanelor 
care  au  cerut  concursul  IRDO  analizându-se 
cazul  respectiv,  îndrumând  petentul  către  un 
organism  competent  sau  formulând  o 
recomandare cu privire la instituţia abilitată.

În ceea ce priveşte transmiterea petiţiilor 
către  autorităţile  competente, 61%  dintre 
petiţiile  menţionate  mai  sus  au  fost  transmise 
către  instituţiile  şi  organismele  abilitate  să 
soluţioneze problema sau cererea respectivă.

Interesul  deosebit  pentru  problematica 
drepturilor  omului,  seriozitatea  şi  profesio-
nalismul au contribuit  la prestigiul crescând al 
IRDO în rândul beneficiarilor şi al instituţiilor

de profil din ţară şi din străinătate. 
Drept  urmare,  numeroase  organisme 

interne şi internaţionale au solicitat ca Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului  sau 
reprezentanţi ai săi să facă parte din structurile 
de  lucru  sau  din  structurile  de  conducere  ale 
acestora.  Iată  câteva  exemple:  IRDO  este 
membru în Comisia Naţională pentru Bioetică a 
UNESCO;  membru  în  Comitetul  Naţional  de 
coordonare  a  Deceniului  ONU  de  educaţie 
pentru  dezvoltare  durabilă.  În  cursul  anului 
2012,  IRDO  a  funcţionat  ca  mecanism 
independent  de  monitorizare  a  implementării 
Convenţiei ONU privind dreptul persoanelor cu 
dizabilităţi, colaborând cu Ministerul Muncii şi 
cu ONG-urile din domeniu.

În acelaşi timp, Institutul Român pentru 
Drepturile  Omului  şi-a  continuat  activitatea  în 
cadrul diverselor structuri  internaţionale.  Drept 
recunoaştere pe plan internaţional  a  eforturilor 
depuse  de  IRDO  în  domeniul  promovării 
drepturilor omului, acesta sau reprezentanţii săi 
au  fost  aleşi  în  diverse  structuri  ale  unor 
organisme internaţionale cum ar fi: membru al 
Organizaţiei  Internaţionale  a  Organismelor 
Familiale;  membru  al  reţelei  europene  a 
Instituţiilor Naţionale de Drepturile Omului: din 
cadrul ONU, din Consiliul Europei, din Agenţia 
Drepturilor  Fundamentale  a Uniunii  Europene; 
membru al  Comitetului  Director  al  Institutului 
Internaţional de Drept de Expresie şi Inspiraţie 
Franceză (IDEF); membru în cadrul grupurilor 
europene de lucru pe justiţie, pe implementarea 
Convenţiei  privind  drepturile  persoanelor  cu 
dizabilităţi, pe migraţie şi educaţie, ce fac parte 
din  Comitetul  internaţional  de  coordonare  al 
Instituţiilor  Naţionale  de  Drepturile  Omului. 
Cercetătorii IRDO sunt membri în grupurile de 
lucru ale  Agenţiei  Drepturilor  Fundamentale  a 
Uniunii  Europene  şi  unii  dintre  ei  au  fost 
desemnaţi  ca  experţi  ai  UNESCO,  OSCE,  ai 
Consiliului  Europei  şi  ai  Uniunii  Europene, 
participând  în această  calitate  ca  raportori  sau 
conducători  ai  unor  secţiuni  în  cadrul  unor 
manifestări  ştiinţifice  consacrate  drepturilor 
omului.  În  ceea  ce  priveşte  activitatea  de 
educaţie pentru drepturile omului desfăşurată de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,  o 
recunoaştere  internaţională  o  constituie  şi 
acordarea de-a lungul timpului a unor distincţii 
internaţionale.
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ANEXA A

ACTIVITĂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

Masă  rotundă  consacrată  inaugurării 
Anului  European  al  Îmbătrânirii  Active  şi 
Solidarităţii între Generaţii  pe tema „Drepturile 
omului la vârsta a treia şi îmbătrânirea activă”, 
organizată  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile Omului cu Asociaţia Română pentru 
Promovarea  Drepturilor  Economice  Sociale  şi 
Culturale şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din 
România (4 ianuarie 2012)

Dezbatere  cu  tema  „Codificarea  şi 
evoluţia  drepturilor  omului”,  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  cu 
concursul  unor  membri  ai  Institutului 
Internaţional de Drept de Expresie şi Inspiraţie 
Franceză,  ai  Societăţii  Române  de  Drept 
Comparat  şi  Universitatea  Ecologică  din 
Bucureşti (10 ianuarie 2012)

Simpozionul „România la cinci ani de la 
aderare  la  Uniunea  Europeană”,  organizat  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite 
din România (12 ianuarie 2012)

Masă  rotundă  privind  „Drepturile 
omului  în  România”,  organizată  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  (17 
ianuarie 2012)

Masa  rotundă  organizată,  cu  ocazia 
inaugurării  Anului  European  al  Îmbătrânirii 
Active  şi  a  Solidarităţii  între  Generaţii,  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
parteneriat cu Universitatea de Vest, Timişoara, 
Facultatea  de  Drept  şi  Ştiinţe  Administrative 
(18-20 ianuarie 2012)

Conferinţa  cu  tema  „Drepturile 
persoanelor  cu  dizabilităţi  la  un  an  de  la 
ratificarea  Convenţiei  Organizaţiei  Naţiunilor 
Unite de către Uniunea Europeană”, organizată 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat  cu  Catedra  UNESCO  pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă 
şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România 

(19 ianuarie 2012)
Masă  rotundă  consacrată  solidarităţii 

între  generaţii  organizată  de  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  cu  concursul 
Facultăţii  de  Drept  şi  Administraţie  a 
Universităţii  Ecologice  cu  participarea  unor 
cadre didactice şi doctoranzi de la Universitatea 
Creştină  „Dimitrie  Cantemir”  din  Bucureşti, 
Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi 
Administrative  şi  Universitatea  „Nicolae 
Titulescu” (24 ianuarie 2012)

Masă rotundă cu tema „Implicaţii socio-
juridice  ale  abolirii  pedepsei  cu  moartea”, 
organizată  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România la 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) 

Simpozion  cu  tema  „Holocaustul,  o 
lecţie  de  genocid”,  organizat  cu  ocazia  Zilei 
Internaţionale  de  Comemorare  a  Victimelor 
Holocaustului  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Catedra 
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, 
pace  şi  toleranţă,  Asociaţia  pentru  Naţiunile 
Unite din România,   Asociaţia Română pentru 
Apărarea Drepturilor Omului la Vârsta a Treia 
şi  Asociaţia  Română  pentru  Drepturile  Femeii 
(27 ianuarie 2012)

Dezbatere  cu  tema  „Violenţa-un  flagel 
social  care  ameninţă  formarea  şi  dezvoltarea 
tinerelor  generaţii”,  organizată  de  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  Ştiinţele  Educaţiei,  Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului,  DGASPC 
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 
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Europa, Biblioteca Pedagogică Naţională „I. C. 
Petrescu”  şi  revista  naţională  Tribuna 
Învăţământului (2 februarie2012)

Întâlniri  cu  tinerii  alegători  ai  unor 
colegii  din  Bucureşti,  organizate  de  Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului  cu  ocazia 
Zilei  Internaţionale  a  Alegerilor  (1-3 februarie 
2012)

Simpozion  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,  Liga 
Independentă  Română  pentru  Drepturile 
Copilului  şi  Tânărului,  Asociaţia  Clubul  de  la 
Cheia  şi  Asociaţia  pentru  Promovarea 
Drepturilor  Familiei  -  Family  Forum  (3 
februarie 2012)

Masă rotundă cu tema „Dreptul la pace 
şi  evoluţiile  contemporane”,  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
colaborare  cu cadre didactice  ale  Facultăţii  de 
Drept şi Administraţie a Universităţii Ecologice, 
Bucureşti cu participarea unor cadre didactice şi 
doctoranzi  de  la  Universitatea  Creştină 
„Dimitrie  Cantemir”,  Bucureşti  şi  Şcoala 
Naţională  de  Studii  Politice  şi  Administrative 
(10 februarie 2012)

Campania  publicitară  împotriva 
discriminării  cu  tema  „Limba  mea  este 
umanitatea”,  lansată  cu  ocazia  Zilei 
Internaţionale a Limbii Materne şi organizată de 
Asociaţia  pentru  Dialog  Intercultural  în 
parteneriat  cu  Comisia  Naţională  a  României 
pentru  UNESCO  şi  Institutul  Român  pentru 
Drepturile Omului (19 februarie 2012)

Masă  rotundă  cu  tema  „Istoria 
drepturilor  omului”,  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  (28  februarie 
2012) 

„Mărţişorul  toleranţei”,  acţiune 
organizată  de  Asociaţia  pentru  Dialog 

Intercultural  în  colaborare  cu  Ministerul 
Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului, 
Consiliul  Naţional  pentru  Combaterea 
Discriminării,  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului  şi  Comisia  Naţională  a 
României  pentru  UNESCO,  în  cadrul 
Campaniei  de  sensibilizare  împotriva 
discriminării (1 martie 2012)

Dezbatere  cu  tema  „Ştiinţa  drepturilor 
omului” organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile  Omului  cu  Facultatea  de  Drept  şi 
Administraţie  a  Universităţii  Ecologice, 
Universitatea „Nicolae Titulescu”, Universitatea 
„Titu  Maiorescu”  cu  participarea  unor  cadre 
didactice  şi  doctoranzi  de  la  Universitatea 
Creştină  „Dimitrie  Cantemir”,  Bucureşti  şi 
Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi 
Administrative (6 martie 2012)

Masă  rotundă  cu  tema  „Mijloace 
contencioase şi necontencioase de promovare şi 
protejare  a  drepturilor  omului”,  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  cu 
Facultatea  de  Drept  şi  Administraţie  a 
Universităţii  Ecologice,  Universitatea  „Titu 
Maiorescu”,  Universitatea  „Spiru  Haret”, 
Universitatea  „Nicolae  Titulescu”  şi  cu 
participarea  unor  cadre  didactice  şi  doctoranzi 
de  la  Universitatea  Creştină  „Dimitrie 
Cantemir” şi Şcoala Naţională de Studii Politice 
şi Administrative (13 martie 2012)

Dezbatere cu tema „Drepturile omului în 
sistemul ONU”, organizată de Institutul Român 
pentru  Drepturile  Omului  cu  Facultatea  de 
Drept şi Administraţie a Universităţii Ecologice 
cu  participarea  unor  cadre  didactice  şi 
doctoranzi  de  la  Universitatea  Creştină 
„Dimitrie  Cantemir”,  Bucureşti  şi  Şcoala 
Naţională  de  Studii  Politice  şi  Administrative 
(20 martie 2012)

Masă  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  (  21  martie 
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2012)
Acţiuni dedicate Zilei  Mondiale a Apei 

şi 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)

Conferinţa  internaţională  cu  tema 
„Eficienţa  normelor  juridice”,  organizată  de 
Universitatea  Creştină  „Dimitrie  Cantemir” 
Cluj-Napoca, Facultatea de 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 (22-24 martie 2012)

Masă rotundă cu tema „Anul European 
al  Îmbătrânirii  Active  şi  al  Solidarităţii  dintre 
Generaţii”,  organizată  de  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, 
Asociaţia Română pentru Apărarea Drepturilor 
Omului la Vârsta a Treia şi cu participarea unor 
membri ai Institutului Internaţional de Drept de 
Expresie  şi  Inspiraţie  Franceză   (24  martie 
2012)

Masă  rotundă  cu  tema  „Drepturile 
omului  în  cadrul  Consiliului  Europei”, 
organizată  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului  cu  Facultatea  de  Drept  şi 
Administraţie  a  Universităţii  Ecologice,   cu 
participarea  unor  cadre didactice  şi  doctoranzi 
de  la  Universitatea  Creştină  „Dimitrie 
Cantemir”,  Şcoala Naţională  de Studii  Politice 
şi  Administrative,  Universitatea  „Nicolae 
Titulescu”  şi  Universitatea  „Titu  Maiorescu” 
(27 martie 2012 )

Olimpiada  de  ştiinţe  socio-umane,  faza 
finală,  organizată  de  Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului în parteneriat 
cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, 
la Gura Humorului, Suceava (4-6 aprilie 2012)

Conferinţa  internaţională  cu  tema 
„Cultura europeană a drepturilor omului. Legea 

şi  respectul  faţă  de  lege  în  statul  de  drept”, 
organizată  de  Universitatea  Creştină  „Dimitrie 
Cantemir”,  Facultatea  de  Ştiinţe  Juridice  şi 
Administrative  în  parteneriat  cu  Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului  şi  Institutul 
Internaţional pentru Drepturile Omului (5 aprilie 
2012  )

Dezbatere privind “Studiul Organizaţiei 
Mondiale pe anul 2012 privind îmbătrânirea la 
nivel mondial şi acţiunile ce se impun pentru o 
îmbătrânire  sănătoasă şi  activă”,  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
parteneriat  cu  Catedra  UNESCO  pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă 
a Universităţii de Nord, Baia-Mare şi Asociaţia 
Română pentru Apărarea Drepturilor Omului la 
Vârsta  a  Treia  cu  ocazia  Zilei  Mondiale  a 
Sănătăţii (6 aprilie 2012)

Simpozionul  cu tema “O stare bună de 
sănătate  prelungeşte  viaţa”,  organizat  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
parteneriat  cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite 
din  România,  Asociaţia  Română  pentru  un 
Mediu  Sănătos,  Asociaţia  Română  pentru 
Apărarea Drepturilor Omului la Vârsta a Treia, 
Asociaţia Family Forum şi Asociaţia Clubul de 
la Cheia cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii (6 
aprilie 2012 )

Expoziţie  de  documentare  şi  informare 
cu tema “Drepturile omului şi sănătatea-dreptul 
la  o  îmbătrânire  sănătoasă”,  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
parteneriat  cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite 
din România, Asociaţia Clubul de la Cheia şi cu 
participarea  Muzeului  de  Ştiinţe  Naturale 
Mâneciu,  judeţul  Prahova,  cu  ocazia  Zilei 
Mondiale a Sănătăţii (7 aprilie 2012) 

Activităţi de informare, conştientizare şi 
de  identificare  a  unor  soluţii  privind 
îmbătrânirea sănătoasă, organizate de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare 
cu  Asociaţia  Nevăzătorilor,  Filiala  Bistriţa, 
Direcţia  de  Asistenţă  Socială  Bistriţa  şi 
Asociaţia  Română pentru Apărarea Drepturilor 
Omului la Vârsta a Treia (9 aprilie 2012)

Încheierea primei ediţii a concursului cu 
tema “Natura are suflet” din cadrul proiectului 
de  parteneriat  educaţional  “Ziua  pădurii  – 
Implicarea  elevilor  în  conservarea  naturii”, 
proiect  realizat  de Şcoala nr.117 şi  nr.176 din 
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Bucureşti în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, 
Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului, 
Inspectoratul  Şcolar al  Municipiului  Bucureşti, 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului, 
Hipermarketul CORA (15 aprilie 2012) 

Masa  rotundă  cu  tema  ”Demnitatea 
omului  şi  incluziunea  socială  în  România”, 
organizată  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu Facultatea 
de Ştiinţe  Juridice,  din cadrul Universităţii  De 
Vest ”Vasile Goldiş”, Arad (18-20 aprilie 2012)

Colocviu  cu  tema  „Rolul  autorităţilor 
europene  instituite  prin  noile  reglementări  – 
preocupări  actuale  în  domeniul  legislativ 
financiar-bancar  pe  plan  european”,  organizat 
de Asociaţia Europeană pentru Drept Bancar şi 
Financiar  –  România  cu  concursul  Institutului 
Român pentru Drepturile Omului (20-21 aprilie 
2012)

Masă rotundă, dedicată aniversării a 44 
de ani  de la  Conferinţa  mondială  a Naţiunilor 
Unite  de  la  Teheran  privind  promovarea 
drepturilor  omului,  organizată  de  Institutul 
Român pentru Drepturile  Omului  cu Asociaţia 
Română pentru Drepturile Economice Sociale şi 
Culturale şi Liga Independentă Română pentru 
Drepturile  Omului  la  Piatra  Neamţ  (21-22 
aprilie 2012)

Dezbatere  cu  tema  „Conflicte  între 
manifestări  religioase sau credinţă şi egalitatea 
de gen”, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului cu Asociaţia Română pentru 
Drepturile  Economice  Sociale  şi  Culturale  şi 
Liga  Independentă  Română  pentru  Drepturile 
Omului la Piatra Neamţ (23 aprilie 2012)

Dezbatere  cu  tema  „Priorităţi  în 
domeniul  educaţiei  pentru  drepturile  omului”, 
organizată  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Şcoala 
generală  „Petre  Popescu”  din  Vânători  Mureş 
(26-28 aprilie 2012)

Masă  rotundă cu tema „Promovarea  în 
mediul  universitar  a  conceptelor  de 
nediscriminare şi egalitate de şanse”, organizată 
de Universitatea de Vest Timişoara,  Facultatea 
de Drept şi Ştiinţe Administrative în parteneriat 
cu  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului 
(27 aprilie 2012)

Masă rotundă cu tema „Libertatea mass-
media  sprijină  transformarea  societăţii”, 

organizată  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asociaţia 
pentru  Naţiunile  Unite  din  România  (3  mai 
2012)

Curs  cu  tema  „Mass-media  şi 
dezvoltarea  respectului  faţă  de  fiinţa  umană”, 
organizat de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului  în  parteneriat  cu  Expert  Activ  Grup 
Oneşti cu ocazia Zilei Mondiale a Presei Libere 
(3-5 mai 2012)

Încheierea primei ediţii a proiectului de 
parteneriat  educaţional  cu  tema  „Călător  prin 
Europa - Libera circulaţie a cetăţenilor în spaţiul 
european”,  proiect realizat  de Şcoala nr.117 şi 
nr.164 din Bucureşti în parteneriat cu Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului,  Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi 
Inspectoratul  Şcolar  al  Municipiului  Bucureşti 
(9 mai 2012)

Masă  rotundă  cu  tema  „Familia  în 
societatea  contemporană”,  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
parteneriat  cu  Facultatea  de  Drept  şi  Ştiinţe 
Administrative din cadrul Universităţii de Vest 
Timişoara(9-11 mai 2012) 

Inaugurarea  centrului  de  documentare 
privind  drepturile  omului  şi  acţiuni  dedicate 
Zilei Familiei Române şi a Zilei Internaţionale a 
Familiei,  organizate  de  Liceul  cu  program 
sportiv  „Iolanda  Balaş  Soter”,  Buzău  în 
parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru 
Drepturile Omului (15 mai 2012)

Masă rotundă cu tema „Valorile creează 
familia,  familia  creează  valori”,  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
parteneriat  cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite 
din România şi Asociaţia Clubul de la Cheia cu 
ocazia sărbătoririi Zilei Internaţionale a Familiei 
şi Ziua Familiei Române (15 mai 2012)

Masă  rotundă  cu  tema  „Drepturile 
familiei  şi  echilibrul  dintre  muncă  şi  viaţa 
personală”,  organizată  de   Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului,  Asociaţia  pentru 
Naţiunile Unite din România şi Asociaţia pentru 
Promovarea  Drepturilor  Familiei  „Family 
Forum” (15 mai 2012)

Întâlniri  de  informare,  diseminare  şi 
expoziţii de carte pe tema „Fiecare familie are 
dreptul  la  muncă şi  la  fericire”,  organizate  cu 
ocazia  Zilei  Internaţionale  a  Familiei,  la  Cluj, 
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Neamţ  şi  Craiova  în  parteneriat  cu  Asociaţia 
pentru  Promovarea  Drepturilor  Familiei 
„Family  Forum”,  Asociaţia  pentru  Naţiunile 
Unite din România şi Asociaţia Română pentru 
Libertate  Personală  şi  Demnitate  Umană  (15 
mai 2012)

Conferinţa de presă organizată cu ocazia 
încheierii  proiectului  cu  tema  „Empowerment 
Against Discrimination” din cadrul programului 
„Tineret  în  Acţiune”  organizată  de  Asociaţia 
pentru  Dialog  Intercultural  în  parteneriat  cu 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  şi 
Centrul de Cultură şi Arte „George Topârceanu”, 
Curtea de Argeş (25 mai 2012)

Simpozion cu tema „Legislaţia statului şi 
legislaţia  canonică  din  unele  ţări  europene”, 
organizat  de  Universitatea  Ovidius  din 
Constanţa  -  Centrul  de  Studii  şi  Cercetări 
Religioase  şi  Juridico-Canonice  al  celor  trei 
religii  monoteiste  din  cadrul  Facultăţii  de 
Teologie  în  parteneriat  cu  Institutul  Român 
pentru Drepturile Omului şi Institutul de Studii 
Religioase,  Culturale  şi  Juridico-Canonice  al 
Arhiepiscopiei Tomisului (24-27 mai 2012)

Dezbatere cu tema „Drepturile copilului 
în  legislaţia  română”,  organizată  de  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare 
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din 
România,  Liga  Independentă  Română  pentru 
Drepturile  Copilului  şi  Tânărului  şi  Asociaţia 
„Family Forum” (29-31 mai 2012)

Dezbatere  cu  tema  „O  viaţă  sănătoasă 
fără fumat”, organizată cu ocazia Zilei Mondiale 
fără  Fumat  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România,  Asociaţia 
Română pentru Drepturile Omului la un Mediu 
Sănătos  şi  Asociaţia  „Family  Forum” (30 mai 
2012)

Masă  rotundă  cu  tema  „Libertatea 
religioasă şi de conştiinţă în relaţie cu predarea 
religiei  în  şcolile  publice”,  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  la 
Piatra Neamţ în parteneriat cu Asociaţia pentru 
Naţiunile  Unite  din  România  şi  Asociaţia 
Română pentru Libertate Personală şi Demnitate 
Umană (30 mai-1 iunie 2012)

Masa  rotundă  cu  tema  „Educaţia  în 
domeniul  drepturilor  copilului  şi  sancţionarea 
tuturor  formelor  de  discriminare  în  rândul 

copiilor”, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asociaţia 
Clubul  de  la  Cheia  şi  Liga  Independentă 
Română  pentru  Drepturile  Copilului  şi 
Tânărului (31 mai 2012)

Acţiuni privind promovarea şi protecţia 
drepturilor copilului, organizate cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Copilului,  de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Casa 
Corpului Didactic Vaslui,  Biblioteca Judeţeană 
Vaslui şi Biblioteca Comunală Albeşti (31 mai-
1 iunie 2012)

Simpozion  cu  tema  „Tinerii  de  azi, 
familia  de  mâine”,  organizat  de  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare 
cu Primăria oraşului Geoagiu. (31 mai-4  iunie 
2012)

Simpozion  cu  tema „Economia  verde”, 
organizat cu ocazia împlinirii a patruzeci de ani 
de la crearea Zilei Mondiale a Mediului de către 
Organizaţia  Naţiunilor  Unite,  de  Facultatea  de 
Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii de Vest 
„Vasile  Goldiş”  din  Arad  în  parteneriat  cu 
Institutul Român pentru Drepturile Omului (2-5 
iunie 2012)

Acţiuni  de  conştientizare  a  importanţei 
unui  mediu  sănătos  organizate  cu ocazia  Zilei 
Mondiale a Mediului de Institutul Român pentru 
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Primăria 
oraşului Geoagiu (5 iunie 2012)

Dezbatere cu tema „Economia verde: vă 
include  şi  pe voi”,  organizată,  cu  ocazia  Zilei 
Mondiale  a  Mediului,  de  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi 
Universitatea  „Ioan  Cuza”  din  Iaşi  (5  iunie 
2012)

Campania  cu  tema  „Să  călătorim 
împreună pentru o planetă verde”, organizată de 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului, 
Asociaţia Română pentru Drepturile Omului la 
un  Mediu  Sănătos  şi  Asociaţia  Clubul  de  la 
Cheia (19 iunie 2012)

Masă  rotundă  cu  tema  „Protecţia 
naţională  a  drepturilor  omului  şi  libertăţilor 
fundamentale  prin  mijloace  nejurisdicţionale”, 
organizată  de  Institutul  Român  pentru 
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu 
Universitatea  Creştină  „Dimitrie  Cantemir”, 
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Cluj-  Napoca  şi  Asociaţia  pentru  Naţiunile 
Unite din România (22-24 iunie 2012)

Masă  rotundă  cu  tema  “Resursele 
educaţionale  în  contextul  formării  continue  a 
persoanei”,  organizată  de  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  cu  concursul 
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 
filiala  Baia  Mare  şi  ale  Universităţii  de  Nord 
Baia-Mare, Catedra UNESCO pentru drepturile 
omului,  democraţie,  pace  şi  toleranţă  (23-26 
iunie 2012)

Dezbatere cu reprezentanţii  autorităţilor 
locale  din  judeţul  Vaslui  cu  tema 
„Implementarea  standardelor  europene  şi 
internaţionale  privind  drepturile  omului  la 
nivelul administraţiei publice locale”, organizată 
de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului 
(28-29 iunie 2012)

Dezbatere  cu  tema  „Raportul  dintre 
jurnalism  şi  drepturile  omului,  identitate, 
evoluţie şi provocări în secolul XXI”, organizată 
de  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului 
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din 
România,  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  şi 
Universitatea  de  Vest  „Vasile  Goldiş”,  filiala 
Marghita (30 iunie-4 iulie 2012) 

Dezbatere  privind  proiectul  pentru 
„Strategia pentru promovarea egalităţii de şanse 
şi  a  nediscriminării  pe  piaţa  muncii  pentru 
grupurile  vulnerabile”,  lansată  spre  dezbatere 
publică  de  Ministerul  Muncii,  Familiei  şi 
Protecţiei Sociale pe 18 iunie a.c., organizată de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite 
din România şi Asociaţia Clubul de la Cheia (2 
iulie 2012)

Masă rotundă privind proiectul de Lege 
pentru  modificarea  Legii  nr.202  din  2002 
privind  egalitatea  de  şanse  şi  tratament  între 
bărbaţi şi femei, organizată de Institutul Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu 
Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului, 
democraţie,  pace  şi  toleranţă,  Asociaţia  pentru 
Naţiunile Unite din România, Asociaţia Clubul 
de  la  Cheia  şi  Asociaţia  pentru  Promovarea 
Drepturilor  Familiei-Family  Forum  (6  iulie 
2012)

Dezbatere cu tema „Populaţia mondială 
– perspective şi provocări”, organizată cu ocazia 
celebrării  Zilei  Mondiale  a  Populaţiei  de 

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 (11 iulie 
2012)

Întâlnire  cu  membru  al  Consiliului  de 
conducere  al  A.N.U.  Suedia,  domnul  David 
Ekwueme (17 iulie 2012)

Etapa  naţională  a  concursului  cu  tema 
“Democraţie  şi  toleranţă”,  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
parteneriat  cu  Ministerul  Educaţiei,  Cercetării, 
Tineretului  şi  Sportului,  Inspectoratul  Şcolar 
Judeţean  Sălaj  şi  cu  concursul  Primăriei 
Municipiului Zalău 23-26 iulie 2012

Masă 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  de  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului,  Liga  Independentă 
Română  pentru  Drepturile  Copilului  şi 
Tânărului  şi  Asociaţia  Clubul  de la  Cheia (13 
august 2012)

Întâlnire  de  consultare  privind  situaţia 
implementării şi monitorizării Convenţiei ONU 
privind  drepturile  persoanelor  cu  dizabilităţi, 
organizată  de  Organizaţia  Naţională  a 
Persoanelor  cu  Handicap  din  România  în 
parteneriat  cu  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 Protecţia Copilului sector 1 
(20 august 2012)

Dezbateri  şi  întâlniri  organizate,  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, de Institutul Român pentru 
Drepturile  Omului  în  colaborare  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 şi Asociaţia “Family Forum” 
(27 august -

2 septembrie 2012 )
Masă  rotundă  cu  tema  “Egalitatea  de 
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şanse”,  organizată  cu  ocazia  Zilei 
Nediscriminării  în  România,  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite 
din România şi Asociaţia Clubul de la Cheia (31 
august 2012) 

Dezbatere  cu  tema  “Alfabetizarea  – 
soluţia  eradicării  sărăciei  şi  a  egalităţii  de 
şanse”, organizată cu ocazia Zilei Internaţionale 
a  Alfabetizării  şi  încheierea  Deceniului  ONU 
pentru  Alfabetizare,  organizată  de  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din 
România şi Asociaţia Română pentru Drepturile 
Femeii (6 septembrie 2012) 

Masă  rotundă  cu  tema  “Democraţia  şi 
drepturile  omului”,  organizată  de  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din 
România  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 sărbători în fiecare an la 
15 septembrie Ziua Internaţională a Democraţiei 
(13 septembrie 2012) 

Simpozion cu tema “Dreptul la un mediu 
sănătos”,  organizat,  cu  ocazia  sărbătoririi  a 
douăzecişicinci  de  ani  de  la  adoptarea 
Protocolului de la Montreal privind substanţele 
care  epuizează  stratul  de  ozon,  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) 

Întâlnire  de lucru privind 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,  organizate  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 
Protecţia  Copilului  sector  1  (19  septembrie 

2012) 
Dezbatere  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 (24 septembrie 
2012)

Masă rotundă cu tema „Multilingvismul 
şi  înţelegerea  interculturală  în  Uniunea 
Europeană”,  organizată  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 (27 septembrie 2012) 

Conferinţa cu tema „Dreptul de a şti şi 
de  a  fi  informat”,  organizată  de  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Asociaţia Română pentru Libertate Personală 
şi  Demnitate  Umană  şi  Asociaţia  Română 
pentru  Drepturile  Femeii  cu  ocazia  Zilei 
Internaţionale  a  Dreptului  de  a  Şti  (28 
septembrie 2012) 

Dezbatere  cu  tema  „Îmbătrânirea 
activă”,  organizată  de Institutul  Român pentru 
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asociaţia 
pentru Naţiunile Unite din România,  Asociaţia 
Română  pentru  Drepturile  Femeii  şi  Asociaţia 
Română pentru Apărarea Drepturilor Omului la 
Vârsta a Treia (28 septembrie 2012 )

Expoziţia  naţională  de  creativitate 
didactică „EXPO 2012 – Cluj” a celei de a şasea 
ediţii  a  concursului  naţional  de  creativitate 
didactică  în  domeniul  materialelor  auxiliare 
destinate  educaţiei  pentru  drepturile  omului, 
democraţie şi o cultură a păcii în învăţământul 
preuniversitar,  organizată  de  Ministerul 
Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului, 
Direcţia generală management, resurse umane şi 
reţea  şcolară  şi  Direcţia  generală  educaţie  şi 
învăţare pe tot parcursul vieţii în parteneriat cu 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  şi 
Casa  Corpului  Didactic  Cluj  (4-6  octombrie 
2012)

Întâlnire  de  lucru  privind  Convenţia 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile 
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persoanelor  cu  dizabilităţi  şi  elaborarea 
raportului  de  ţară  referitor  la  implementarea 
Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor 
cu  dizabilităţi,  organizată  de  Organizaţia 
Naţională  a  Persoanelor  cu  Handicap  din 
România  în  parteneriat  cu  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  Protecţia 
Copilului sector 1( 5 octombrie 2012)

Simpozion cu tema “Educaţia, un drept 
al  omului  şi  un  factor  important  în  formarea 
tinerei generaţii”, organizat de Institutul Român 
pentru  Drepturile  Omului  cu  ocazia  Zilei 
Mondiale a Profesorului (5 octombrie 2012) 

Dezbatere  cu  tema  „Munca  decentă  - 
obiectiv  al  strategiei  naţionale  şi  europene  de 
dezvoltare”,  organizată  de  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi 
Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  cu  ocazia  Zilei 
Mondiale a Muncii Decente (8 octombrie 2012)

Masă  rotundă  cu  tema  “Depresia  -  o 
criză  globală”,  organizată  de  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, 
Asociaţia Clubul de la Cheia, Liga Independentă 
Română pentru Drepturile Omului la Cultură şi 
Sănătate  şi  Asociaţia  Română pentru Libertate 
Personală  şi  Demnitate  Umană  cu  ocazia 
împlinirii  a  douăzeci  de  ani  de  când  se 
sărbătoreşte Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale 
(11 octombrie 2012 )

Simpozion cu tema “Eradicarea sărăciei 
o  prioritate  globală”  organizat  de  Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului  cu  ocazia 
Zilei  internaţionale  de eradicare  a  sărăciei  (17 
octombrie 2012)

Conferinţa  cu  tema  „Nediscriminare-
Autonomie-Incluziune, organizată de Ministerul 
Muncii,  Familiei  şi Protecţiei  Sociale,  Direcţia 
Protecţia Persoanelor cu Handicap în parteneriat 
cu  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului 
(23 octombrie 2012)

Jurizarea  lucrărilor  prezentate  în  cadrul 
expoziţiei  naţionale  de  creativitate  didactică 
„EXPO  2012  –  Cluj”,  organizată  de  Institutul 

Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu 
Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi 
Sportului  şi  Casa  Corpului  Didactic  Cluj  (23 
octombrie 2012)

Masă  rotundă  cu  tema  „Vocea  mea 
contează”-  tema  propusă  de  ONU  cu  ocazia 
Zilei  Naţiunilor  Unite,  organizată  de  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din 
România  şi  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  (24 
octombrie 2012 )

Acţiuni  de  promovare  privind  educaţia 
pentru drepturile omului şi prezentarea S'COOL 
AGENDA  2012-2013,  publicaţie  aflată  la  cea 
de-a cincea ediţie şi lansată de Agenţia pentru 
Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii  Europene 
(F.R.A.),  Reprezentanţa  Comisiei  Europene  în 
România şi Institutul Român Pentru Drepturile 
Omului,  organizate  cu Casa Corpului Didactic 
Vaslui şi Liceul de Artă „Margareta Sterian” din 
Buzău (26-28 octombrie 2012)

Atelierul  cu  tema  “Stereotipuri  şi 
prejudecăţi”,  organizat  în  cadrul  proiectului 
finanţat  de  Comisia  Europeană  „Tineret  în 
acţiune”,  organizat  de Asociaţia  pentru Dialog 
Intercultural  în colaborare cu Institutul Român 
pentru Drepturile Omului şi Şcoala Naţională de 
Studii Politice şi Administrative (30 octombrie 
2012)

Simpozionul  internaţional  cu  tema 
“Dimensiunea  spirituală  a  drepturilor  omului. 
Educaţia  pentru  toţi”  organizat  de  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Episcopia 
Romano Catolică Iaşi, Universitatea „Alexandru 
Ioan  Cuza”  din  Iaşi  –  Institutul  de  Educaţie 
Continuă, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei,  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  şi 
Facultatea de Teologie Catolică (4-6 noiembrie 
2012)

Masă rotundă cu tema “62 de ani de la 
adoptarea  Convenţiei  europene  a  drepturilor 
omului”, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asociaţia 
pentru  Naţiunile  Unite  din  România  şi 
Universitatea  Babeş-Bolyai  din  Cluj  (8-10 
noiembrie 2012)

Dezbatere  cu  tema  "Nediscriminare  şi 
incluziune  socială"  organizată,  de  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în colaborare 
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cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din 
România,  Asociaţia  pentru  Promovarea 
Drepturilor  Familiei  „Family  Forum”,  Catedra 
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, 
pace şi toleranţă a Universităţii  de Nord Baia-
Mare,  IDEF  şi  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia 
"Victor  Dan  Zlătescu",  cu  ocazia  Zilei 
internaţionale  împotriva  fascismului  şi 
antisemitismului  din  cadrul  campaniei 
internaţionale  de  comemorare  a  victimelor 
"Nopţii de Cristal - 9 noiembrie 1938" zi ce a 
marcat  începutul  Progromului   (9  noiembrie 
2012)

Simpozionul cu tema "Mitul sacrificiului 
creator", organizat în cadrul proiectului "Mit şi 
legendă în spaţiu românesc" de Asociaţia pentru 
Dialog  Intercultural  în  parteneriat  cu  Colegiul 
Naţional  „Octav  Onicescu”  din  Bucureşti, 
Colegiul Naţional „Vlaicu Vodă” din Curtea de 
Argeş,  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului şi Comisia Naţională a României pentru 
UNESCO (10 noiembrie 2012 )

Masă rotundă cu tema „Educaţia - factor 
determinant  în  promovarea  toleranţei”, 
organizată  cu  ocazia  Zilei   internaţionale  a 
toleranţei  de  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite 
din România în parteneriat cu Institutul Român 
pentru Drepturile Omului,  Asociaţia Clubul de 
la Cheia şi Asociaţia  Română pentru Libertate 
Personală  şi  Demnitate  Umană  (16  noiembrie 
2012)

Simpozion  cu  tema  „Educaţia  pentru 
drepturile  omului  şi  copilului  în  sistemul  de 
învăţământ  preuniversitar”,  organizat  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
parteneriat  cu  Catedra  UNESCO  pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă 
şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România 
cu  ocazia  Zilei  copiilor  de  pretutindeni, 
totodată, ziua în care a fost adoptată Declaraţia 
drepturilor  copiilor  şi  Convenţia  ONU privind 
drepturile copiilor (20 noiembrie 2012)

Conferinţa  internaţională  a 
nediscriminării  şi  egalităţii  de  şanse  NEDES 
2012  cu  tema  „Exercitarea  dreptului  la 
nediscriminare şi egalitate de şanse în societatea 
contemporană”,  organizată  de  Consiliul 
Naţional  pentru  Combaterea  Discriminării  şi 
Universitatea  Creştină  „Dimitrie  Cantemir” 
Bucureşti  în  colaborare  cu  Institutul  Român 

pentru Drepturile  Omului  în cadrul proiectului 
de  cercetare-dezvoltare  „Modalităţi  de 
promovare  a  principiilor  nediscriminării  şi 
egalităţii de şanse în societatea actuală” (21-23 
noiembrie 2012).

Conferinţa  cu  tema  „Transcen-
dentalismul şi drepturile omului”, organizată de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
parteneriat  cu  Şcoala  Naţională  de  Studii 
Politice şi Administrative şi Catedra UNESCO 
pentru  drepturile  omului,  democraţie,  pace  şi 
toleranţă (25 noiembrie 2012)

Dezbatere  cu  tema  “Toleranţă  socială 
faţă de persoanele infectate cu HIV” organizată 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat  cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite 
din România, Asociaţia Clubul de la Cheia, Liga 
Independentă Română pentru Drepturile Omului 
la Cultură şi Sănătate, Asociaţia Română pentru 
Libertate  Personală  şi  Demnitate  Umană  şi 
Asociaţia  pentru  Promovarea  Drepturilor 
Familiei „Family Forum” pentru marcarea  Zilei 
mondiale  de  luptă  împotriva  HIV/SIDA  (29 
noiembrie 2012)

Inaugurarea manifestărilor dedicate Zilei 
internaţionale  a  persoanelor  cu  dizabilităţi  cu 
evenimentul „Ziua porţilor deschise” şi lansarea 
volumului  „Nediscriminare.  Autonomie. 
Incluziune”,  organizate  de  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România.
( 3 decembrie 2012)

 Masă rotundă cu tema “Împreună pentru 
o  lume  mai  bună  pentru  toţi”  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
colaborare  cu  Mitropolia  Moldovei  şi 
Bucovinei,  Asociaţia  Română  pentru Apărarea 
Drepturilor Omului la Vârsta a Treia, Asociaţia 
pentru  Promovarea  Drepturilor  Familiei 
„Family Forum” în cadrul acţiunilor desfăşurate 
cu ocazia  Zilei  internaţionale  a persoanelor cu 
dizabilităţi (3-4 decembrie 2012)

Masă  rotundă  „Eliminarea  barierelor 
pentru a crea o societate inclusivă şi accesibilă 
pentru  toţi”,  organizată  de  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România în 
cadrul  manifestărilor  dedicate  Zilei 
internaţionale  a  persoanelor  cu  dizabilităţi  (4 
decembrie 2012)
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Masă rotundă cu tema “Strategia pentru 
crearea  până în  anul  2020 a unei  Europe fără 
obstacole  pentru  persoanele  cu  dizabilităţi”, 
organizată  în  cadrul  acţiunilor  dedicate  Zilei 
internaţionale  a  persoanelor  cu  dizabilităţi  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
parteneriat  cu  Catedra  UNESCO  pentru 
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, 
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, 
Asociaţia Clubul de la Cheia, Asociaţia pentru 
Promovarea  Drepturilor  Familiei  „Family 
Forum”  şi  Asociaţia  Română  pentru  Libertate 
Personală  şi  Demnitate  Umană  (4  decembrie 
2012)

Dezbatere  cu  tema  “Incluziunea  şi 
dreptul de a participa în viaţa publică”,  logoul 
propus de  Organizaţia  Naţiunilor  Unite  pentru 
sărbătorirea  Zilei  internaţionale  a  drepturilor 
omului,  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 (10 decembrie 2012)

Inaugurarea  expoziţiei  „Say  no  to 
violence”  a  lucrărilor  caricaturiştilor  români 
Sorin  Postolache  şi  Mihail  Pînzaru-Pim, 
organizată cu ocazia împlinirii a şaizecişi patru 
de ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a 
Drepturilor Omului, organizată la Melbourne de 
Ambasada României la Canberra în colaborare 
cu Asociaţia Kingston for Human Rights şi cu 
sprijinul  Institutului  Român  pentru  Drepturile 
Omului (10 decembrie 2012)

Dezbatere  cu  tema  “Promovarea  şi 
protecţia  drepturilor  omului  din  perspectivă 
universală  şi  europeană”,  organizată  de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
parteneriat  cu  Universitatea  „Alexandru  Ioan 
Cuza” din Iaşi, Asociaţia pentru Naţiunile Unite 
din  România  şi  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia 
(11-13 decembrie 2012)

A  XVIII-a  ediţie  a  Universităţii 
Internaţionale  a  Drepturilor  Omului  cu  tema 
“Demnitate şi justiţie pentru toţi”, organizată de 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în 
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite 
din  România,  Catedra  UNESCO  pentru

drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă 
şi  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan 
Zlătescu” cu concursul IDEF (11-16 decembrie 
2012)

Simpozion  cu  tema  „Dreptul  la 
egalitatea  şanselor  a  tinerilor  vulnerabili”, 
organizat  de  Asociaţia  Adolescenţa  în 
parteneriat cu Englightened Vision Association, 
Elveţia,  Institutul  Român  pentru  Drepturile 
Omului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, 
Casa Corpului Didactic Prahova, Direcţia pentru 
Protecţia Copilului Prahova şi Centrul Judeţean 
pentru  Asistenţă  Psihopedagogică  (13 
decembrie 2012)

Conferinţa  internaţională  cu  tema 
„Cultura europeană a dreptului omului. Dreptul 
la  fericire”,  ediţia  a  III-a,  organizată  de 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din 
Bucureşti în parteneriat  cu Academia Română, 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului, 
Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului 
şi Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (13-15 
decembrie 2012)

Curs de formare, a personalului didactic şi 
didactic  auxiliar  cu  tema  „Educaţie  pentru 
drepturile  omului  şi  ale  copilului”,  acreditat  de 
Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi 
Sportului  şi  organizat  în  parteneriat  cu Institutul 
Român pentru Drepturile Omului şi Casa Corpului 
Didactic Bucureşti (14-15 decembrie 2012).

Acţiuni  educaţionale  de  informare 
privind  problematica  drepturilor  omului  în 
general  şi  ale  copilului  în  mod  special  şi 
prezentarea Convenţiei ONU privind drepturile 
persoanelor  cu  dizabilităţi  şi  necesitatea 
realizării  unui  plan  pentru  implementarea 
acesteia, organizate de Institutul Român pentru 
Drepturile  Omului  şi  Casa  Corpului  Didactic 
Vaslui. (17-19 decembrie 2012)

Dezbatere  privind  programele 
educaţionale  ce  susţin  demnitatea  umană  şi 
promovarea  standardelor  europene  privind 
libertatea  religiei  şi  implementarea  lor  în 
legislaţia  naţională,  organizată  de  Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi. (17-
19 decembrie 2012).
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ANEXA B

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

Simpozionul  cu  tema  „Consumul  şi 
dependenţa  de droguri.  Aspecte  antropologice, 
juridice  şi  medico-sociale”,  organizat  de 
Institutul  de  Cercetări  Juridice  „Acad. Andrei 
Rădulescu”  în  parteneriat  cu  Institutul  de 
antropologie  „Francisc  Rainier”  (25  ianuarie 
2012)

Dezbatere  cu  tema  „Viitorul  Egiptului 
post-Mubarak”,  organizată de  Grupul de studii 
avansate  în  relaţii  internaţionale  din  cadrul 
Centrului  de  Studii  în  Idei  Politice,  Şcoala 
Naţională  de  Studii  Politice  şi  Administrative 
(28 ianuarie 2012)

Dezbatere  cu  tema  „Subsidiaritatea  în 
Uniunea  Europeană:  surse,  modificări  prin 
Tratatul  de  la  Lisabona  şi  perspective”, 
organizată  de  Institutul  de  Cercetări  Juridice 
„Acad.  Andrei Rădulescu” -  Centrul  de Studii 
de Drept  European în parteneriat  cu Asociaţia 
Forumul Judecătorilor din România (1 februarie 
2012)

Dezbatere  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)

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 (16 februarie 2012)

Lansarea volumului „Ţările române între 
Imperiul  Otoman  şi  Europa  creştină”,  autor 
Bogdan  Murgescu,  organizată  de  Editura 
Polirom în parteneriat cu Cărtureşti Verona (22 
februarie 2012)

Dezbatere  cu  tema  „Instituţia 
Ombudsmanului:  justiţie  alternativă?”, 

organizată,  în  seria  „Cultura  dreptului 
european”,  de  Institutul  de  Cercetări  Juridice 
„Acad. Andrei  Rădulescu” -  Centrul  de Studii 
de Drept  European în  parteneriat  cu Asociaţia 
Forumul  Judecătorilor  din  România  (27 
februarie 2012)

Conferinţa  cu  tema  "Autoritatea 
părintească  reglementată  în  Codul  civil  din 
Quebec şi în Codul civil  român.  Jurisprudenţa 
din  Quebec",  organizată  de  Institutul  de 
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” (1 
martie 2012)

Lansarea  lucrării  „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  Internaţionale  (2 
martie 2012)

A  doua  ediţie  a  conferinţei  cu 
tema “Primii paşi în managementul unei cariere 
de  succes.  Principii  şi  strategii  de  impact”, 
organizată  de Facultatea  de  Management, 
Şcoala  de  Studii  Politice  şi  Administrative  (7 
martie 2012)

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)

Dezbatere 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)

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)

Lansarea  volumului  „Managementul 
comunicării  în  situaţii  de  criză”,  autori  Ion 
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Chicidean  şi  George  David,  organizată  de 
Centrul de Cercetare în Comunicare şi Editura 
Comunicare.ro. (15 martie 2012)

Conferinţa  internaţională  cu  tema 
„Marea criminalitate  în contextul  globalizării”, 
organizată  de  Institutul  de  Cercetări  Juridice 
„Acad.  Andrei  Rădulescu”  în  parteneriat  cu 
Societatea  Română  de  Criminalistică  şi 
Criminologie (16 martie 2012)

Lansarea  volumului  „Spaţiul  public. 
Gestionare şi comunicare”, autor prof.dr. Vasile 
Stănescu, organizată de Academia Română (20 
martie 2012)

Sesiune de comunicări ştiinţifice cu tema 
„Ştiinţă şi Codificare în România (1864-2009), 
organizată  de  Institutul  de  Cercetări  Juridice 
„Acad. Andrei Rădulescu” (30 martie 2012)

Dezbatere cu tema „Medierea în şcoală”, 
organizată  de  Universitatea  Creştină  „Dimitrie 
Cantemir”-  Masteratul  de  Integrare  şi  Afaceri 
Europene  împreună  cu  Masteratul  de  Mediere 
alături de Asociaţia Profesională a Mediatorilor 
din România – Filiala Bucureşti şi Inspectoratul 
Şcolar  al  Municipiului  Bucureşti  (3  aprilie 
2012)

Dezbatere  cu  tema  „Finanţa,  criza  şi 
democraţia”,  organizată  de  Fundaţia  Friedrich 
Ebert Stiftung, Centrul de Studii în Idei Politice 
(CeSIP) şi Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative (6 aprilie 2012)

Reuniunea  anuală  consacrată  cooperării 
şi  coordonării  activităţilor  Agenţiei  pentru 
Drepturile Omului a Uniunii Europene cu cea a 
instituţiilor  naţionale  de  drepturile  omului  la 
Viena (18-21 aprilie 2012)

Manifestări  organizate,  la Bruxelles,  de 
Centrul  Regional  de  Informare  al  Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, Biroul pentru Europa de Vest 
cu  tema  „Relaţiile  dintre  ONU  şi  UE  şi 
promovarea  drepturilor  omului  (23-24  aprilie 
2012)

Lansarea  volumului  „Democraţia 
constituţională  –  utopie  şi/sau  realitate”,  autor 
Ioan  Alexandru,  organizată  de  Editura 
Universul  Juridic  la  Librăria  Mihai  Eminescu 
(24 aprilie 2012)

Seminar  privind  protecţia  drepturilor 
copilului în general şi identificarea problemelor 
cu  care  se  confruntă  copii  cu  dizabilităţi, 

organizat de Consiliul Europei la Istambul (25-
27 aprilie 2012)

Masa  rotundă  cu  tema  „Le  droit  a  la 
santé  mentale  dans  le  cadre  des  conflicts 
armés”,  organizată  de  Universitatea  din 
Strasbourg,  Şcoala  Doctorală  de  drept,  ştiinţe 
politice  şi  istorie  cu  participarea  Institutului 
Român  pentru  Drepturile  Omului  şi  a 
Universităţii  Ca’Foscari,  din Veneţia,  Italia(28 
aprilie 2012)

Conferinţa  cu  tema  „Reformarea 
sistemului  electoral  şi  dezvoltarea  unei  culturi 
electorale”, organizată de Centrul de Excelenţă 
Academică  în parteneriat  cu Uniunea Juriştilor 
din România şi Asociaţia pentru Implementarea 
Democraţiei (3 mai 2012)

Forumul  Naţional  cu  tema  „Practica 
implementării  sistemului  de  control  intern 
managerial”,  organizat  de  SC  Expert  Aktiv 
Group  SRL  în  colaborare  cu  Ministerul 
Finanţelor Publice şi Ministerul Sănătăţii (4 mai 
2012)

Conferinţa  Naţională  a  Mediatorilor 
organizată  de  Consiliul  de  Mediere  în 
colaborare  cu  Asociaţia  Profesională  a 
Mediatorilor  Uzamint,  Asociaţia  Centrul  de 
Mediere  Craiova  şi  Asociaţia  Centrul  de 
Mediere  Buzău  cu  ocazia  Zilei  Naţionale  a 
Mediatorului,  eveniment  desfăşurat  în  cadrul 
Programului Naţional de Promovare a Medierii 
în România (4 mai 2012)

Dezbatere  cu  tema  „Viitorul  Europei. 
Integrarea  sau  dezintegrarea  ordinii  juridice  a 
Uniunii  Europene”,  organizată  de  Centrul  de 
Studii  de  Drept  European  al  Institutului  de 
Cercetări  Juridice  din  cadrul  Academiei 
Române (9 mai 2012)

Dezbatere  cu  tema  „Infracţiunea 
complexă  praeterintenţionată”,  organizată  de 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Institutul de 
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al 
Academiei  Române,  Departamentul  de  drept 
penal  şi  proceduri  penale  „Vintilă  Dongoroz” 
(28 mai 2012)

Masa  rotundă  organizată  de  Agenţia 
pentru  Drepturile  Fundamentale  a  Uniunii 
Europene  cu  prilejul  prezentării  raportului  de 
activitate  al  Agenţiei  pe  cinci  ani  (18  iunie 
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2012)
Dezbatere  cu  tema  „Dilemele 

refugiaţilor”, logoul campaniei online lansată de 
Agenţia  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  pentru 
refugiaţi,  organizată  de  Asociaţia  pentru 
Naţiunile  Unite  din  România  cu  ocazia  Zilei 
Mondiale a Refugiatului, realizând o invitaţie la 
reflecţie  privind  situaţia  de  a  fi  confruntat  cu 
problemele refugiaţilor (20 iunie 2012)

Simpozionul  naţional  cu  tema 
„Stabilitatea  legislativă  şi  predictibilitatea 
sistemului  juridic”,  consacrat  Zilei  justiţiei, 
organizat de Uniunea Juriştilor din România (28 
iunie 2012)

Dezbatere cu tema "Infracţiunea în noul 
Cod penal", organizată de Institutul de Cercetări 
Juridice  „Acad.  Andrei  Rădulescu”  (18  iulie 
2012)

Lansarea  volumului  „Politica  între 
proporţionalism  şi  majoritarism.  Alegeri  şi 
sistem  electoral  în  România  postcomunistă”, 
autor prof.univ.dr. Alexandru Radu, organizată 
de Librăria Cărtureşti (27 iulie 2012)

Festivalul  de  film  documentar  dedicat 
democraţiei şi drepturilor omului cu tema „Why 
democracy”,  organizat  la  Muzeul  Naţional  al 
Ţăranului  Român  de  British  Council  şi 
Asociaţia Pro Democraţia (3-8 august 2012)

Conferinţa  cu  tema  „Primăvara  arabă”, 
susţinută  de  Senatorul  iordanian  Dr.  Abdul 
Salam  Majali,  organizată  de  Fundaţia 
Europeană Titulescu (22 august 2012)

Atelierul  regional  european  cu  tema 
„Business-ul  şi  drepturile  omului”  al  Grupului 
European  de  Instituţiile  Naţionale  pentru 
Drepturile  Omului,  organizat  de  Institutul 
German  pentru  Drepturile  Omului  (5-8 
septembrie 2012)

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 (20 septembrie 2012)

Dezbatere  cu  tema  „Minoritatea  cu 
implicaţii  penale”,  organizată  de  Institutul  de 

Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al 
Academiei  Române,  Departamentul  de  drept 
penal  şi  procedură  penală  “Vintilă  Dongoroz” 
(21 septembrie 2012)

Atelier 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” (26-27 septembrie 2012)

Masă  rotundă  cu  tema  „Implicarea 
NATO  în  operaţiuni  de  menţinere  a  păcii. 
Aspecte  instituţionale”,  organizată  de 
Universitatea  „Nicolae  Titulescu”  (27 
septembrie 2012)

Masă  rotundă  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 (27 septembrie 2012)

Masă  rotundă  cu  tema  „Promovarea  şi 
protecţia  drepturilor  omului  prin  mijloace 
contencioase”,  organizată  de  Şcoala  Naţională 
de  Studii  Politice  şi  Administrative  (28 
septembrie 2012)

Lansarea  volumului  „Ideologii  politice 
actuale.  Semnificaţii,  evoluţii  şi  impact”, 
coordonat  de  prof.  dr.  Mihaela  Miroiu  (2 
octombrie 2012)

Lansarea  volumelor  „România  care 
contează”,  autor Nicolae Badiu şi „Viitorul de 
ieri”,  autor  Iulia  Maria  Badiu  (3  octombrie 
2012)

Al  patrulea  Congres  al  Asociaţiei 
Francofone  ale  Comisiilor  Naţionale  de 
Drepturile Omului cu tema „Drepturile omului 
în locurile  private de libertate” (4-6 octombrie 
2012)

Conferinţa  experţilor  pentru  drepturile 
omului  cu  tema  „Interdicţia  de  incitare  la  ură 
naţională,  rasială  şi  religioasă,  organizat  de 
Înaltul  Comisariat  ONU  pentru  Drepturile 
Omului (4-5 octombrie 2012)

Piesă  interactivă  „Case  în  flăcări”, 
proiect  finanţat  de  Comisia  Europeană,  ce 
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promovează  voluntariatul  şi  toleranţa  faţă  de 
grupurile minoritare discriminate şi organizat de 
Asociaţia  pentru  Dialog  Intercultural  (11 
octombrie 2012)

Dezbatere  cu  tema  „Măsuri  urgente 
privind  creşterea  gradului  de  ocupare  al 
persoanelor  cu  dizabilităţi  din  perspectiva 
viitorului  raport  pe  Convenţie”,  organizat  de 
Institutul  pentru  Politici  Publice  şi  Ministerul 
Muncii,  Familiei  şi Protecţiei  Sociale,  Direcţia 
Protecţia  Persoanelor  cu  Handicap  (19 
octombrie 2012)

Întâlnire dedicată Zilei Naţiunilor Unite 
organizată de Ministerul Afacerilor Externe (24 
octombrie 2012)

Forumul de lucru pentru implementarea 
Convenţiei  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite 
privind  drepturile  persoanelor  cu  dizabilităţi, 
organizat  de  Comisia  Europeană  (24-26 
octombrie 2012)

Lansarea  volumului  „Noul  Cod  Civil. 
Studii şi comentarii”. Vol.I, Cartea I şi Cartea a 
II-a  (art.1-534),  coordonator  Marilena Uliescu, 
organizată  de  Institutul  de  Cercetări  Juridice 
„Acad.  Andrei  Rădulescu”,  Departamentul  de 
Drept  Privat  „Traian  Ionaşcu”  (25  octombrie 
2012)

A cincea  întâlnire  a  Grupului  de  lucru 
privind implementarea Convenţiei ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi, organizată 
de  Reţeaua  europeană  a  instituţiilor  naţionale 
pentru drepturile omului, eveniment găzduit de 
Centrul  Belgian  pentru  Egalitatea  de  Şanse  şi 
Opoziţie  Împotriva  Rasismului  (25-26 
octombrie 2012)

A  cincea  conferinţă  anuală  cu  tema 
„Administraţia  şi  puterea  politică.  Tendinţe  şi 
evoluţii în spaţiul public european”, organizată 
de  Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi 
Administrative (26 octombrie 2012)

Ceremonia  de  decernare  a  titlului  de 
Doctor Honoris Causa Domnului Martin Schulz, 
Preşedintele  Parlamentului  European, 
organizată  de  Şcoala  Naţională  de  Studii 
Politice şi Administrative şi Biblioteca Centrală 
Universitară „Carol I” (31 octombrie 2012)

Deschiderea seriei de prelegeri  cu tema 
„Globalizarea,  suprastatalitatea  -  influenţa  lor 
asupra constituţionalismului modern”, susţinute 

de prof. univ. dr. Florin Bucur şi organizate de 
Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi 
Administrative,  Facultatea  de  Administraţie 
Publică (1 noiembrie 2012)

Dezbatere cu tema „Imaginea României 
în  Uniunea  Europeană.  Lecţii  învăţate?”, 
organizată  de  Şcoala  Naţională  de  Studii 
Politice şi Administrative (7 noiembrie 2012)

Conferinţa  internaţională  cu  tema 
„NATO  şi  structura  globală  de  securitate: 
Viitorul  parteneriatelor  bilaterale”,  organizată 
de  Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi 
Administrative  în  colaborare  cu  Ministerul 
Afacerilor  Externe,  Ministerul  Apărării 
Naţionale  şi  Comisia  de  Afaceri  Externe  din 
cadrul Senatului României cu ocazia împlinirii a 
zece ani de la invitaţia de aderare a României la 
Tratatul  Nord-Atlantic  şi  de  la  debutul 
programului SNSPA „NATO Senior Executive 
Master”,  destinat  pregătirii  specialiştilor  din 
Zona Lărgită  a Mării  Negre pentru cooperarea 
cu NATO (8-10 noiembrie 2012)

Conferinţa  cu tema „Consiliul  Superior 
al  Magistraturii  –  bune  practici  şi  lecţii 
însuşite”,  organizată  de  Uniunea  Naţională  a 
Judecătorilor din România şi Fundaţia Friedrich 
Ebert,  în  parteneriat  cu  Magistrats  Européns 
pour  la  Démocratie  et  les  Libertés  (9-10 
noiembrie 2012)

Seminarul  cu  tema  „Construirea  păcii 
prin educaţia  în domeniul  drepturilor  omului”, 
organizat  de  Ius  Primi  Viri  şi  Oficiul  de 
Informare al Parlamentului European Italia (11-
13 noiembrie 2012)

Conferinţa cu tema „Trezeşte-te Europa: 
Este  timpul  acţiunii.  Abordări  creative  de 
combatere  a  discriminării”,  organizată  de 
United  for  Intercultural  Action  şi  United 
Against  Racism  Finlanda  (12-17  noiembrie 
2012)

A patra ediţie a conferinţei internaţionale 
privind  „Asistenţa  socială  gerontologică”, 
organizată de Universitatea de Vest Timişoara, 
Facultatea  de  Sociologie  şi  Psihologie, 
Departamentul  de  Asistenţă  Socială  (20-24 
noiembrie 2012)

Curs interactiv cu tema „La France: un 
village...une  ville.  Pratuques  culturelles  et 
maniéres  de  vivre  ensemble”,  organizat  de 
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Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi 
Administrative,  Facultatea  de  Comunicare  şi 
Relaţii Publice (22 noiembrie 2012)

Conferinţa  internaţională  cu  tema 
„Educaţie  şi  creativitate  pentru  o  societate 
bazată pe cunoaştere”, ediţia a VI-a, organizată, 
sub  Înaltul  patronaj  ştiinţific  al  Academiei 
Oamenilor  de  Ştiinţă  din  România,  de 
Universitatea  „Titu  Maiorescu”  din  Bucureşti 
(22-23 noiembrie 2012)

Lansarea  volumului  „Structuri, 
mecanisme şi instituţii administrative în Uniunea 
Europeană”,  autor  Mihaela  Cărăuşeanu, 
organizată în cadrul Târgului de carte Gaudeamus 
(23 noiembrie 2012)

Întâlnirea  anuală  a  Grupului  juridic  din 
cadrul Grupului european al Instituţiilor Naţionale 
pentru Drepturile Omului, organizată de Comisia 
Naţională Consultativă pentru Drepturile Omului 
din Franţa (25-27 noiembrie 2012)

Conferinţa cu tema „Formarea adulţilor. 
Realităţi  şi  provocări”,  organizată  în  cadrul 
proiectului „Profesionişti în sistemul de formare 
profesională  din  România”,  cofinanţat  din 
Fondul  Social  European,  prin  Programul 
Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor 
Umane  2007-2013,  de  Institutul  de  Training, 
Studii  şi  Cercetări  PIMMJM  împreună  cu 
COLFASA (27 noiembrie 2012)

A  patra  ediţie  a  festivalului  de  teatru 
pentru  deţinuţi,  organizat  de  Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor la Teatrul „Nottara” 
din Bucureşti (27-28 noiembrie 2012)

Expoziţii de pictură şi fotografie, recital 
de poezie,  pian şi vioară organizate,  cu ocazia 
Zilei internaţionale de solidaritate cu persoanele 
cu handicap, de Ministerul Muncii,  Familiei  şi 
Protecţiei  Sociale,  Direcţia  Protecţia 
Persoanelor  cu  Handicap  în  colaborare  cu 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (3 
decembrie 2012)

Conferinţa cu tema „Nicolae Mateescu-
Matte  –  fondatorul  dreptului  aerospaţial”,

organizată  de  Institutul  de  Cercetări  Juridice 
„Acad. Andrei Rădulescu”(3 decembrie 2012) 

Dezbatere  cu  tema  „Spaţiul  din 
perspectiva  legii  penale”,  organizată  de 
Institutul  de  Cercetări  Juridice  „Acad.Andrei 
Rădulescu”,  Departamentul  de  Drept  Public 
„Vintilă Dongoroz” (4 decembrie 2012)

Conferinţa  privind  drepturile 
fundamentale  cu  tema  „Justiţia  în  austeritate: 
provocări  şi  oportunităţi  privind  accesul  la 
justiţie”,  organizată  sub  înaltul  patronaj  al 
preşedintelui  Parlamentului  European  în 
colaborare  cu  Comisia  Europeană  pentru 
libertăţi  civile,  justiţie  şi  afaceri  interne, 
Comisia pentru Afaceri Juridice, de Preşedinţia 
Consiliului Uniunii Europene deţinută de Cipru 
şi  Agenţia  pentru  Drepturile  Fundamentale  a 
Uniunii Europene (6-7 decembrie 2012)

A treia conferinţă internaţională privind 
“Educaţia  pentru  drepturile  omului”  cu  tema 
“Promovarea  schimbărilor  în  perioadă  de 
tranziţie sau criză”, organizată de Universitatea 
Jagiellonian  din  Krakovia  (6-10  decembrie 
2012)

Dezbatere  cu  tema  „Prevenirea  şi 
sancţionarea  infracţiunilor  motivate  de  ură”, 
organizată de Asociaţia ACCEPT în parteneriat 
cu Ministerul Afacerilor Externe al Olandei cu 
ocazia Zilei  internaţionale a drepturilor omului 
(10 decembrie 2012)

Dezbatere  cu  tema  „Promovarea 
drepturilor  omului  în  sistemul  penitenciar”, 
organizată  de  Administraţia  Naţională  a 
Penitenciarelor  în  colaborare  cu  Facultatea  de 
Sociologie  şi  Asistenţă  Socială  a  Universităţii 
Bucureşti (10 decembrie 2012)

Ceremonia  de  decernare  a  titlului  de 
Doctor  Honoris  Causa  a  prof.univ.dr.  Nicolae 
Manolescu,  Ambasadorul  României  la 
UNESCO,  organizată  de  Şcoala  Naţională  de 
Studii  Politice  şi  Administrative  în  colaborare 
cu  Biblioteca  Centrală  Universitară  (11 
decembrie 2012)
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