
VI. REMEMBER

ACTIVITĂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

Masă rotundă cu tema „Dreptul la sănătate şi
calitatea vieţii persoanelor vârstnice” organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asociaţia  pentru Naţiunile  Unite
din  România  şi  Asociaţia  Română  pentru
Apărarea Drepturilor Omului la Vârsta a Treia
cu  prilejul  Zilei  Internaţionale  a  Persoanelor
Vârstnice (1 octombrie 2013)

Simpozion  cu  tema  „Un  apel  pentru
profesori”,  slogan ales  de  UNESCO împreună
cu  Organizaţia  Internaţională  a  Muncii,
Programul Naţiunilor  Unite  pentru Dezvoltare,
UNICEF  şi  Education  International  pentru
celebrarea  Zilei  Internaţionale  a  Profesorului,
organizat de Institutul Român pentru Drepturile
Omului  în  parteneriat  cu  Catedra  UNESCO
pentru  drepturile  omului,  democraţie,  pace  şi
toleranţă (4 octombrie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  “De  la  stigmat  la
incluziune :  factori  de  progres  în  domeniul
sănătăţii  mintale”,  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din
România,  Liga  Independentă  Română  pentru
Drepturile Omului la Cultură şi Sănătate, clubul
de  la  Cheia  şi  Asociaţia  Română  pentru
Apărarea  Drepturilor  Persoanelor  la  Vârsta  a
III-a  cu  ocazia  Zilei  Mondiale  a  Sănătăţii
Mintale (10 octombrie 2013)

Conferinţa  cu  tema  „Copii  şi  familiile  se
pronunţă  împotriva  sărăciei”  organizată  cu
ocazia  Zilei  Internaţionale  pentru  Eliminarea
Sărăciei  de Institutul  Român pentru Drepturile
Omului,  Universitatea  Al.  I.  Cuza  din  Iaşi  şi
Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din România
(14-15 octombrie 2013)

Masă rotundă cu tema „Eradicarea sărăciei -
un imperativ etic, social, politic şi economic al
umanităţii”,  cu  ocazia  Zilei  Internaţionale
pentru Eradicarea Sărăciei. (17 octombrie 2013)

Masă rotundă cu tema “Contribuţii româneşti
la  activitatea  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite”
organizată  cu  prilejul  Zilei  Mondiale  a
Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din
România,  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia,

Asociaţia  pentru  Promovarea  Drepturilor
Familiei – Family Forum (24 octombrie 2013)

Dezbatere interactivă cu tema “Semnificaţia
Zilei ONU şi drepturile copilului” organizată cu
sprijinul  Institutului  Român  pentru  Drepturile
Omului  de  Şcoala  nr.  190  “Maria  Peneş”  cu
ocazia  zilei  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  (24
octombrie 2013)

Cea  de  a  XIX-a  ediţie  a  Universităţii
Internaţionale  a  Drepturilor  Omului  cu  tema
”Drepturile  omului  –  realităţi  şi  perspective”,
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”, precum şi cu concursul
membrilor  ELI  ai  Institutului  Internaţional  de
Drept  de  Expresie  şi  Inspiraţie  Franceze  (29
octombrie – 3 noiembrie 2013)

Dezbatere cu tema “Cicatricele fascismului şi
ale  antisemitismului  în  istoria  umanităţii”
organizată  de  IRDO  în  colaborare  cu
Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi şi Asociaţia
pentru Naţiunile  Unite  din România cu ocazia
Zilei  Internaţionale  a  Luptei  Împotriva
Fascismului  şi  Antisemitismului  (8-10
noiembrie 2013)

Întâlnire,  cu  elevii  Şcolii  nr.  190  ”Maria
Peneş”  din  Bucureşti  cu  ocazia  Zilei
Internaţionale  Împotriva  Fascismului  şi
Antisemitismului,  cu  tema  “Educaţia  şi  lupta
împotriva discriminării, rasismului şi intolenţei”
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului (8 noiembrie 2013)

Dezbatere  privind  tema  campaniei
“Împotriva  discursului  rasist  şi  a  postărilor  pe
internet” lansată de reţeaua europeană înfiinţată
de  United  for  Intercultural  Action  cu  ocazia
Zilei  Internaţionale  Împotriva  Fascismului  şi
Antisemitismului,  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
pace,  democraţie  şi  toleranţă,  Universitatea  de
Nord din Baia Mare, Asociaţia pentru Naţiunile
Unite  din  România,  Asociaţia  “Clubul  de  la
Cheia Victor Dan Zlătescu, Universitatea ”Spiru
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Haret”  din  Craiova,  Facultatea  de  Drept  şi
Administraţie  Publică  a  Universităţii
”N. Titulescu” din Craiova, Facultatea de Drept
din  Bucureşti,  Şcoala  Naţională  de  Studii
Politice și Administrative (9 noiembrie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  “Opriţi  ura”
organizată  de  Fundaţia  Adolescenţa  în
colaborare cu Colegiul Naţional ”Jean Monnet”
Ploieşti,  Colegiul  “Spiru  Haret”  Ploieşti  şi
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
cadrul  campaniei  lansate  cu  ocazia  Zilei
Internaţionale  împotriva  Fascismului  şi
Antisemitismului  şi  a avut ca invitat  special  o
fostă victimă a urei rasiale, pe Dl. Gilu Iftaru,
care  le-a  destăinuit  elevilor  şi  celorlalţi
participanţi  trista  poveste  a  copilăriei  sale  (9
noiembrie 2013)

Inaugurarea  ciclului  de  conferinţe  cu  tema
“Transdisciplinaritatea  în  ştiinţa  drepturilor
omului”  organizată  de  Şcoala  Naţională  de
Studii  Politice  şi  Administrative  şi  Institutul
Român pentru Drepturile Omului (19 noiembrie
2013)

Masă  rotundă  cu  tema  “Dreptul  la  joacă  –
primul  pas  spre  înţelepciune”,  organizată  cu
prilejul  Zilei  internaţionale  a  drepturilor
copilului de IRDO în colaborare cu Mitropolia
Moldovei  şi  Bucovinei  Mânăstirea  Sf.  Ioan
Iacob Hozevitul de la Neamţ (19-21 noiembrie
2013)

Masă rotundă cu tema “Şi noi avem drepturi”
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Liga
Română pentru Apărarea Drepturilor  Copilului
şi Tânărului şi Asociaţia Clubul de la Cheia cu
ocazia  Zilei  Internaţionale  a  Drepturilor
Copilului  ziua  în  care  Adunarea  Generală  a
Naţiunilor Unite a adoptat Convenţia drepturilor
copilului (20 noiembrie 2013)

Conferinţa  Naţională  cu  tema  "Exodul
Tinerilor  –migraţie,  şomaj,  consiliere",
organizată  de  Universitatea  Ovidius  din
Constanţa, Facultatea de Teologie, Specializarea
Asistenţă Socială şi Facultatea de Drept, Ştiinţe
Administrative, Specializarea Sociologie (22-24
noiembrie 2013)

Conferinţa cu tema “Transdisciplinaritatea în
ştiinţa drepturilor omului” organizată de Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative şi
Institutul Român pentru Drepturile Omului  (26
noiembrie 2013)

Curs  cu  tema  „Educaţie  pentru  drepturile

omului şi ale copilului” organizat pentru cadrele
didactice şi didactic-auxiliare din învăţământul
preuniversitar  de  Casa  Corpului  Didactic
Bucureşti în parteneriat cu Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Institutul Român pentru Drepturile
Omului (29-30 noiembrie 2013)

Conferinţa cu tema “Transdisciplinaritatea în
ştiinţa drepturilor omului” organizată de Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative şi
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  (3
decembrie 2013)

Curs  cu  tema  „Educaţie  pentru  drepturile
omului şi ale copilului” organizat pentru cadrele
didactice şi didactic-auxiliare din învăţământul
preuniversitar  de  Casa  Corpului  Didactic
Bucureşti în parteneriat cu Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Institutul Român pentru Drepturile
Omului (7-8 decembrie)

Conferinţa  cu  tema  “20  de  ani  de  muncă
pentru  drepturile  voastre”  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,
Centrul de Studii Canonico-Juridice al Facultăţii
de  Teologie  din  cadrul  Universităţii  “Ovidius”
din Constanţa (9 decembrie 2013)

Simpozion  cu  tema  “20  de  ani  de  muncă
pentru  Drepturile  Voastre” organizat  cu ocazia
Zilei  Internaţionale  a  Drepturilor  Omului  de
Parlamentul  României,  Comisia  pentru
drepturile  omului,  culte  şi  problemele
minorităţilor  naţionale  în  parteneriat  cu
Institutul Român pentru Drepturile Omului (10
decembrie 2013)

Campanie  de  conştientizare  şi  informare  a
populaţiei  privind  drepturile  omului  cu  tema
"Scrisoare  către  trecători"  organizată  de
Asociaţia  pentru  Dialog  Intercultural  în
parteneriat  cu  Comisia  Naţională  a  României
pentru  UNESCO,  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  şi  Inspectoratul  Şcolar  al
Municipiului Bucureşti cu concursul mai multor
colegii din Bucureşti, Piteşti, Curtea de Argeş cu
ocazia  celebrării  Zilei  Internaţionale  a
Drepturilor Omului (10 decembrie 2013)

Simpozionul  cu tema “Drepturile  omului  şi
libertăţile  fundamentale.  Puterea  educaţiei  în
promovarea  şi  protecţia  dreptului  la  fericire  a
tinerilor” organizat  de Fundaţia  Adolescenţa şi
Casa Corpului  Didactic  Prahova în  parteneriat
cu Institutul Român pentru Drepturile Omului şi
Inspectoratul  Şcolar  Judeţean  Prahova  (14
decembrie 2013)

Curs  de  formare  cu  tema  "Drepturile
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persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în
Europa  Centrală  şi  de  Est",  organizat  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă
–  Universitatea  de  Nord  Baia  Mare  (16-20
decembrie 2013)

Seminar  cu  tema  „Ziua  minorităţilor
naţionale  – promovarea şi protecţia drepturilor
romilor”,  organizat de Institutul  Român pentru
Drepturile  Omului,  Asociaţia  pentru  Naţiunile
Unite din România şi Asociaţia Family Forum
(17 decembrie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  “21  de  ani  de  la
adoptarea  de către  Adunarea  Generală  ONU a
Declaraţiei  cu privire  la  drepturile  persoanelor
aparţinând  minorităţilor  naţionale,  etnice,
lingvistice şi religioase” organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului şi Centrul de
Studii  Canonico-Juridice  al  Facultăţii  de
Teologie  din  cadrul  Universităţii  “Ovidius”

(17-18 decembrie 2013)
Seminar  cu  tema  „Ziua  internaţională  a

drepturilor  omului”,  organizat  de  Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului  şi  Asociaţia
pentru  Naţiunile  Unite  din  România  (18
decembrie 2013)

Seminar  cu  tema  “Viena  *20  Evoluţia
protecţiei  drepturilor  omului”,  organizat  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă
–  Universitatea  de  Nord  Baia  Mare  (19-21
decembrie 2013)

Curs  de  formare  cu  tema  "Instituţiile
naţionale pentru drepturile omului şi Principiile
de  la  Paris",  organizat  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,
democraţie, pace şi toleranţă – Universitatea de
Nord Baia Mare (30 decembrie 2013)

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

Conferinţa internaţională cu tema „Jurisdicţia
constituţională  după  20  de  ani  de  la  căderea
cortinei  comuniste”,  organizată  de  Curtea
Constituţională a României cu spijinul Fundaţiei
germane  pentru  Cooperare  Juridică
Internaţională (2-3 octombrie 2013)

Conferinţa cu tema „Consolidarea împreună
a  protecţiei  drepturilor  fundamentale  în
contextul  unui  mediu  al  drepturilor  omului  în
continuă  schimbare”,  organizată  de  Agenţia
pentru  Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii
Europene  împreună  cu  Consiliul  Europei,
Reţeaua Europeană a Organismelor de Egalitate,
Reţeaua  Europeană  a  Instituţiilor  Naţionale
pentru Drepturile Omului (7-8 octombrie 2013)

Conferinţa naţională cu tema „Noul Cod civil
român  la  doi  ani  de  la  intrarea  în  vigoare.
Probleme  teoretice  şi  practice”  organizată  de
Institutul  de  Cercetări  „Acad.  Andrei
Rădulescu” al Academiei Române şi Publicaţiile
„Dreptul” ale Uniunii Juriştilor din România (9
octombrie 2013)

Dezbatere  cu tema „De ce avem nevoie de
mecanisme  independente  de  monitorizare  a
respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
mintale  din  instituţii?”  din  cadrul  Proiectului

„Societatea civilă, partener activ în procesul de
elaborare  şi  evaluare  a  politicilor  publice”
organizată  de  Centrul  de  Resurse  Juridice  (10
octombrie 2013)

Ceremonia de decernare a titlului de Doctor
Honoris Causa a domnului Gianni Buquicchio,
Preşedinte  al  Comisiei  Europene  pentru
Democraţie  prin  Drept  al  Consiliului  Europei,
organizată  de  Universitatea  din  Bucureşti  (18
octombrie 2013)

Întâlnire,  pentru  documentare  în  vederea
elaborării  raportului  „Serviciile  sociale  în
Europa:  legislaţie  şi  practici  cu  privire  la
separarea  copiilor  de  familiile  lor  în  statele
membre  ale  Consiliului  Europei”,  cu  doamna
Olga  Borzova,  membru  al  Comisiei  pentru
afaceri sociale, sănătate şi dezvoltare durabilă a
Adunării  Parlamentare  a  Consiliului  Europei,
organizată de Parlamentul României, Delegaţia
la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
(22 octombrie 2013)

A şaptea întâlnire a Grupului de lucru privind
promovarea  şi  monitorizarea  implementării
Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor
cu dizabilităţi organizată de Centrul Belgian de
Egalitate şi Antisemitism şi Reţeaua Europeană
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de Instituţii Naţionale pentru Drepturile Omului
la Bruxelles (23-24 octombrie 2013)

A patra ediţie a întâlnirii anuale a Forumului
de  lucru  privind  implementarea  Convenţiei
ONU  privind  drepturile  persoanelor  cu
dizabilităţi  în Uniunea Europeană organizat  de
Comisia  Europeană  la  Bruxelles  (24-25
octombrie 2013)

Prima conferinţă cu tema “Politicile europene
în  domeniul  drepturilor  omului:  Cetăţenia
europeană  –  Implicaţiile  Cartei  Drepturilor
Fundamentale a UE asupra spaţiului juridic din
România”, organizată de Societatea Română de
Drept  European şi Şcoala de Studii  Politice şi
Administrative (24-25 octombrie 2015

Reuniune restrânsă a Comisiei  Europene cu
statele  membre  UE  şi  instituţiile  naţionale
pentru drepturile omului, cu tema “Promovarea,
protecţia şi urmărirea drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi  din  Convenţia  Naţiunilor  Unite”
organizată de Bruxelles (25 octombrie 2013)

A patra întâlnire a Grupului de lucru juridic
din  cadrul  Reţelei  Europene  a  Instituţiilor  de
Drepturile  Omului  cu tema  “Rolul  instituţiilor
naţionale pentru drepturile omului şi a grupului
de  lucru  în  procesul  de  reformă  a  Curţii
Europene a Drepturilor Omului” organizată  de
Reţeaua  Europeană  de  Instituţii  Naţionale
pentru  Drepturile  Omului  la  Bruxelles  (25-27
octombrie 2013)

Conferinţa  de  deschidere  a  ciclului  de
manifestări  din  cadrul  Săptămânii  cetăţeniei
europene  -  cu  tema  „Viitorul  identităţii
europene”  organizată  de  Şcoala  Naţională  de
Studii  Politice  şi  Administrative  (4  noiembrie
2013)

A  şasea  Conferinţă  anuală  cu  tema
"Administraţia  publică  între  misiuni  şi
constrângeri  bugetare.  Dimensiuni  juridice  şi
manageriale", organizată de Şcoala Naţională de
Studii  Politice  şi  Administrative  şi  Centrul  de
Drept Public şi Ştiinţe Administrative (CDPSA)
(8 noiembrie 2013)

Al cincilea congres al Asociaţiei Francofone
al  Instituţiilor  Naţionale  de  Drepturile  Omului
(AFCNDH) cu tema "AFCNDH în dinamica de
promovare  a  instituţiilor  naţionale  pentru
drepturile omului în conformitate cu Principiile
de la Paris” (8-10 noiembrie 2013)

Conferinţa  cu  tema  "Combaterea
infracţiunilor  motivate  de  ură  în  Uniunea
Europeană",  organizată  de  Agenţia  pentru

Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii  Europene
organizată de FRA în cooperare cu preşedinţia
Lituaniană  a  Consiliului  Uniunii  Europei  la
Vilnius (12-13 noiembrie 2013)

Întâlnirea  Reţelei  Europene  a  Instituţiilor
Naţionale pentru Drepturile Omului (ENNHRI)
organizată  de  Biroul  pentru  Instituţii
Democratice  şi  Drepturile  Omului  al
Organizaţiei  pentru  Securitate  şi  Cooperare  în
Europa  (OSCE/ODHR)  la  Budapesta  (13-15
noiembrie 2013)

Conferinţa internaţională a nediscriminării şi
egalităţii  de  şanse  NEDES  2013  cu  tema
„Exercitarea  dreptului  la  nediscriminare  şi
egalitate  de şanse în societatea  contemporană”
organizată de Ministerul Educaţiei  Naţionale –
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din
Bucureşti,  Consiliul  Naţional  pentru
Combaterea  Discriminării  (20-22  noiembrie
2013)

Conferinţa  cu  tema  "Bazele  justiţiei:
Conturarea  politicilor  în  domeniul  justiţiei  din
Europa  pentru  următorii  ani”  organizată  de
Comisia  Europeană  la  Bruxelles  (21-22
noiembrie 2013)

Conferinţa  naţională  cu  tema  "Exodul
tinerilor  –migraţie,  şomaj,  consiliere",
organizată  de  Universitatea  Ovidius  din
Constanţa, Facultatea de Teologie, Specializarea
Asistenţă Socială şi Facultatea de Drept, Ştiinţe
Administrative, Specializarea Sociologie (22-24
noiembrie 2013)

Întâlnire cu reprezentanţii Comisiei Europene
şi  ai  Forumului  European  al  Dizabilităţii  cu
tema  “Promovarea  şi  protecţia  drepturilor
persoanelor  cu  dizabilităţi  în  Uniunea
Europeană” (23-24 noiembrie 2013)

Conferinţa  regională  cu  tema  „Violenţa
împotriva femeilor şi Convenţia de la Istanbul”
organizată de Camera Deputaţilor în colaborare
cu Reţeaua Adunării Parlamentare a Consiliului
Europei  sub  Înaltul  patronaj  al  Preşedintelui
Camerei Deputaţilor (25 noiembrie 2013)

Întâlnirea Asociaţiilor Europene a Naţiunilor
Unite  organizată  la  Bruxelles  de  Federaţia
Mondială  a  Asociaţiilor  Naţiunilor  Unite
WFUNA’s  next  European  UNAs  Meeting,
Bruxeles (25-26 noiembrie 2013)

Conferinţa internaţională cu tema „Probleme
de drept  public  şi  de drept  privat  în  aplicarea
noilor  coduri”  organizată  de  Universitatea
Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Drept şi
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Ştiinţe Administrative (26 noiembrie 2013)
Ediţia  a  6-a  a  forumului  Organizaţiei

Naţiunilor  Unite  privind  problemele
minorităţilor cu tema "Dincolo de libertatea de
religie  sau  convingeri:  garantarea  drepturilor
minorităţilor  religioase”  organizat  la  Geneva
(26-27 noiembrie 2013)

Forumul  anual  al  prestatorilor  de  servicii
pentru  persoane  cu  dizabilităţi  organizat  de
Reţeaua  Informală  a  Prestatorilor  de  Servicii
pentru  Persoane  cu  Dizabilităţi  din  România
(DIZABNET)  şi  Fundaţia  Alpha  Transilvană
(27-28 noiembrie 2013)

A  patra  ediţie  a  „Galei  persoanelor  cu
dizabilităţi” cu tema „Egal e normal - e normal
să  fim  împreună,  nu  separat”  organizată  de
ActiveWatch,  Fundaţia  Motivation  alături  de
Dedeman  şi  Fundaţia  Vodafone  România,  sub
înaltul  patronaj  al  Reprezentanţei  Comisiei
Europene în România cu ocazia Zilei Mondiale
a Persoanelor cu Dizabilităţi (2 decembrie 2013)

A  doua  sesiune  a  forumului  Organizaţiei
Naţiunilor  Unite  privind  mediul  de  afaceri  şi
drepturile omului, organizată de Consiliul ONU
pentru Drepturile Omului (2-4 decembrie 2013)

Recital de poezie şi pian, expoziţie de pictură
-  eveniment  de  conştientizare  a  potenţialului
persoanelor  cu  „dizABILITĂŢI”  organizat  de

Direcţia Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi din
cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu ocazia Zilei
internaţionale  de  solidaritate  cu  persoanele  cu
dizabilităţi (3 decembrie 2013)

Conferinţa  internaţională  cu  tema
„Perspective  europene  ale  pieţei  muncii
–inovare,  competenţe,  performanţă”  organizată
de  Institutul  de  Prognoză  Economică,  Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative –
Facultatea de Administraţie Publică, Fundazione
Giacomo  Brodolini,  Institutul  Naţional  de
Cercetări  Ştiinţifice  în  Domeniul  Muncii  şi
Protecţiei  Sociale  şi  Universitatea
Româno-Americană (9-10 decembrie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Eficientizarea
monitorizării  respectării  drepturilor  omului  în
instituţiile din România” organizată de Senatul
României,  Comisia  pentru  drepturile  omului,
culte  şi  minorităţi  şi  Consiliul  Naţional  pentru
Combaterea Discriminării (10 decembrie 2013)

Gala de Excelenţă a Romilor 2013 organizată
de  Agenţia  Naţională  pentru  Romi  şi  Partida
Romilor  “Pro-Europa”  cu  sprijinul  artistic  al
D-lui  Mădălin  Voicu  şi  al  D-lui  Damian
Drăghici  cu  ocazia  Zilei  Internaţionale  a
Minorităţilor (18 decembrie 2013)
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