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Dezbatere cu tema „Drepturile copilului în

România” organizată de Subcomisia pentru

egalitate de tratament și nediscriminare, Comisia

pentru monitorizarea respectării persoanelor

private de libertate și Institutul Român pentru

Drepturile Omului cu ocazia Zilei Internaționale

de conștientizare a autismului (2 aprilie 2014)

Conferința privind „Sistemul de protecție a

drepturilor omului instituit de Convenția Euro -

peană – 20 de ani de la ratificare de către România

a Convenției Europene a Drepturilor și

Libertăților Fundamentale ale Omului (20 iunie

1994). Executarea hotărârilor pronunțate de

Curtea de la Strasbourg în cauzele împotriva

României”, organizată de Comisia juridică, de

disciplină și imunități, Subcomisia pentru moni -

torizarea executării hotărârilor CEDO pronunțate

împotriva României din Camera Deputaților și

Institutul Român pentru Drepturile Omului (3

aprilie 2014)

Dezbatere cu tema „Entități mici, pericol mare

– bolile cu transmitere vectorială” organizată de

Institutul Român pentru Drepturile Omului în

parteneriat cu Centrul InfoEuropa și Asociația

pentru Națiunile Unite din România cu ocazia

Zilei mondiale a sănătății (7 aprilie 2014)

Masă rotundă cu tema „Etnia romă și dreptul

la integrare în societate”, organizată de Institutul

Român pentru Drepturile Omului cu ocazia Zilei

Internaționale a Romilor (8 aprilie 2014)

Etapa națională a Olimpiadei de științe socio-

umane organizată de Ministerul Educației

Naționale în parteneriat cu Institutul Român

pentru Drepturile Omului la Timișoara (7-11

aprilie 2014)

Festivitatea de premiere a competiției „Prima

mea carte” cu tema acestui an „Cartea cu

personalitate” organizată de Comisia Națională a

României pentru UNESCO în parteneriat cu

Institutul Român pentru Drepturile Omului, ASP-

net, Asociația Sol Mentis și Asociația Family

Forum la Complexul Muzeal de la Golești, parte

a Programului CNR UNESCO „Mari familii

românești – Goleștii în istorie” (15 aprilie 2014)

Dezbatere privind „Noile modificări privind

criteriile medico-psihosociale pentru încadrarea în

grad de handicap propuse de Ministerul Muncii,

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor

Vârstnice și Ministerul Sănătății Publice (25

aprilie 2014)

Masă rotundă privind „Raportul Comisiei

Europene privind problemele cuplurilor

internaționale din Uniunea Europeană” organizată

de Institutul Român pentru Drepturile Omului în

colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile

omului, democrație, pace și toleranță, Școala

Națională de Studii Politice și Administrative,

Asociația Română pentru Libertate Personală și

Demnitate Umană, Asociația Română pentru

Drepturile Femeii și Asociația pentru Națiunile

Unite din România (28 aprilie 2014)

Dezbatere privind „Cel de-al IV-lea Raport

anual al Comisiei Europene privind aplicarea

Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii

Europene” organizată de Institutul Român pentru

Drepturile Omului în colaborare cu Catedra

UNESCO pentru drepturile omului, democrație,

pace și toleranță, Școala Națională de Studii

Politice și Administrative, Asociația Română

pentru Libertate Personală și Demnitate Umană și

Asociația pentru Națiunile Unite din România (28

aprilie 2014)

Masă rotundă cu tema „Europa, realități și

perspective, la 10 ani de la cea mai mare extindere

din istoria Uniunii Europene”, organizată de

Institutul Român pentru Drepturile Omului în

colaborare cu Asociația pentru Națiunile Unite din

România, Catedra UNESCO pentru drepturile

omului, democrație, pace și toleranță, Școala

Națională de Studii Politice și Administrative,

Asociația Clubul de la Cheia, Asociația Family

Forum (29 aprilie 2014)

Premierea concursului de artă cu tema „Familia

mea este cea mai frumoasă” organizată în cadrul

ciclului de manifestări dedicate Anului

internațional al familiei de Comisia Națională a

României pentru UNESCO în parteneriat cu

Institutul Român pentru Drepturile Omului, ASP-

net, Asociația Sol Mentis și Asociația Family

Forum (5 mai 2014)
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Conferința cu tema „Libertatea presei pentru

un viitor mai bun” organizată de Institutul Român

pentru Drepturile Omului în colaborare cu Catedra

UNESCO pentru drepturile omului, democrație,

pace și toleranță cu ocazia Zilei Mondiale a

Libertății Presei (5 mai 2014)

Dezbatere cu tema „Drepturile persoanelor cu

handicap–noutățile aduse de modificările legii

nr.55/2014 privind protecția și promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap” organizată

de Institutul Român pentru Drepturile Omului în

colaborare cu Asociația pentru Națiunile Unite din

România (12 mai 2014)

Seminar privind raportul Avocatului Poporului

privind delicvența juvenilă în România, organizat

în colaborare cu Comisia pentru drepturile

omului, culte și problemele minorităților naționale

a Camerei Deputaților și Institutul Român pentru

Drepturile Omului (14 mai 2014)

Masă rotundă cu tema „Realizarea unui

echilibru între viața profesională și viața de

familie” organizată de Institutul Român pentru

Drepturile Omului în colaborare cu Asociația

pentru Națiunile Unite din România, Asociația

Clubul de la Cheia, Asociația Family Forum, în
cadrul manifestărilor consacrate celei de a

douăzecea aniversări a Zilei Internaționale a

Familiei și Ziua familiei române (15 mai 2014)

Conferință cu tema  „Familia secolului XXI -

avantaje și puncte slabe” organizată de Institutul

Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu

Asociația pentru Națiunile Unite din România,

Asociația Română pentru Libertate Personală și

Demnitate Umană, Asociația Română pentru

Drepturile Femeii, Asociația Clubul de la Cheia

și Asociația Family Forum (16 mai2014)

A III-a ediție a conferinței internaționale cu

tema „Eficiența normelor juridice. Provocările

noului deceniu”, organizată de Universitatea

Creștină „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca –

Facultatea de Drept în parteneriat cu

Departamentul de Cercetări Sociale și Umanistice

al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-

Napoca, Departament al Academiei Române,

Institutul Român pentru Drepturile Omului,

Asociația Române de Științe Penale, Institutul de

Științe Administrative din Republica Moldova,

Asociația Științifică de Dreptul Proprietății

Intelectuale și Societatea Română a Autorilor și

Editorilor de Opere Științifice (15 – 17 mai 2014)

Premierea acțiunii cu tema „Scrisoare către

părinții mei”, organizată de Comisia Națională a

României pentru UNESCO în parteneriat cu

Institutul Român pentru Drepturile Omului, ASP-

net, Asociația Sol Mentis și Asociația Family

Forum în cadrul Programului CNR UNESCO (22

mai 2014)

Dezbatere cu tema „Protecția și promovarea

drepturilor copilului în legislația actuală”

organizată cu ocazia Zilei internaționale a

copilului de Institutul Român pentru Drepturile

Omului în colaborare cu Asociația pentru

Națiunile Unite din România, Liga Independentă

Română pentru Drepturile Copilului și Tânărului

și Asociația Clubul de la Cheia (26-27 mai 2014)

Dezbatere cu tema „Drepturile copilului în

legislația națională” organizată de Institutul

Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu

Asociația pentru Națiunile Unite din România,

Liga Independentă Română pentru Drepturile

Copilului și Tânărului și Family Forum (27-29

mai 2014)

Simpozion cu tema „Economia verde”,

organizat de Institutul Român pentru Drepturile

Omului în colaborare cu Asociația Română pentru

Drepturile Omului la un Mediu Sănătos, Asociația

pentru Națiunile Unite din România cu ocazia

Zilei  Internaționale a Mediului (5 iunie 2014)

Masă rotundă cu tema „România la 20 de ani

de când este parte la Convenția europeană pentru

apărarea drepturilor omului și a libertăților

fundamentale”, organizată de Institutul Român

pentru Drepturile Omului în colaborare cu

Asociația pentru Națiunile Unite din România și

Asociația Clubul de la Cheia (11 iunie 2014)

Dezbatere privind cel de-al patrulea raport al

Comisiei Europene împotriva Rasismului și

Intoleranței privind România, organizat de

Institutul Român pentru Drepturile Omului în

colaborare cu Asociația pentru Națiunile Unite din

România, Asociația Română pentru Libertate

Personală și Demnitate Umană, Asociația Română

pentru Drepturile Femeii și Asociația Clubul de la

Cheia (18 iunie 2014)

Masă rotundă cu tema „Protecția și promovarea

drepturilor refugiaților” organizată de Institutul

Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu

Asociația pentru Națiunile Unite din România și

Asociația Română pentru Libertate Personală și

Demnitate Umană cu ocazia Zilei Mondiale a

Refugiaților (20 iunie 2014)
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Conferința cu tema „Identități europene.

Literatură și imaginație” organizată de Facultatea

de Administrație Publică, Școala Națională de

Studii Politice și Admnistrative în cadrul

proiectului „Dialoguri despre identități euro pene”

(1 aprilie 2014)

Întâlnire privind situația persoanele cu diza -

bilități, protecția copiilor și situația persoa nelor de

etnie romă cu Comisarul pentru drepturile omului

al Consiliului Europei – dl Nils Muižnieks,

organizată de Comisia pentru drepturile omului,

culte și problemele minori tăților naționale a

Camerei Deputaților (2 aprilie 2014)

Dezbatere în cadrul Comisiei pentru drepturile

omului, culte și problemele minorităților naționale

a Camerei Deputaților privind adoptarea proiec -

tului de lege privind aprobarea OG nr.1/2014

pentru modificarea și completarea Legii

nr.122/2006 privind azilul în România și a OG nr.

44/2004 privind integrarea socială a străinilor care

au dobândit o formă de protecție sau de drept de

ședere în România precum și a cetățenilor statelor

membre (2 aprilie 2014)

Sesiunea anuală de comunicări științifice cu

tema „Impactul noilor coduri asupra vieții juridice

românești” organizată de Facultatea de Drept și

Științe Administrative din cadrul Universității

Ecologice București cu ocazia aniversării a 24 de

ani de existență (3 aprilie 2014)

Colocviu cu tema „Managementul crizelor

bancare. Insolvența și falimentul instituțiilor de

credit”, organizat de Asociația Europeană de

Drept Bancar și Financiar – România (3-5 aprilie

2014)

Conferința cu tema „Minoritățile și identitatea

europeană. Aromânii”, organizată de Școala

Națională de Studii Politice și Admnistrative,

Facultatea de Administrație Publică (7 aprilie

2014)

Workshop cu tema „Euroscepticism și euro -

populism în contextul alegerilor pentru Parla -

mentul European”, organizat de Școala Națională

de Studii Politice și Admnistrative (9-11 aprilie

2014)

Conferința cu tema „Aspecte privind aplicarea

noilor coduri penale și civile” , secțiunea I cu tema

„Codul penal și Codul de procedură penală.

Dificultăți de interpretare și aplicare” organizată

de Parlamentul României, Comisia juridică, de

disciplină și imunități și Comisia juridică, de

numiri, disciplină, imunități și validări, Ministerul

Justiției, Asociația Magistraților din România,

FACIAS, Uniunea Națională a Barourilor din

România și Uniunea Juriștilor din România (14 -

15 aprilie 2014)

Conferința cu tema „Modificări aduse de Noul

cod penal și de Noul cod de procedură penală.

Aspecte de drept comparat”, organizată de

Ministerul Justiției în parteneriat cu Ministerul

Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos (15-

16  aprilie 2014)

Masă rotundă cu tema „Inserția absolvenților

de învățământ universitar-criteriu de performanță

educațională”, organizată de Școala Națională de

Studii Politice și Admnistrative (17 aprilie 2014)

Sesiunea de comunicări științifice cu tema

„Jurisprudența Curții Constituționale în materia

drepturilor omului” organizată de Universitatea

Creștină „Dimitrie Cantemir” și Institutul Interna -

țional pentru Drepturile Omului (23 aprilie 2014)

Expoziția „Talent descătușat. Justiția le-a dat o

șansă. Tu?” cu creațiile artistice ale persoanelor

aflate în supraveghere, organizată de Serviciul de

Probațiune București și Sindicatul Național al

Consilierilor din Serviciile de Probațiune la

Palatul Justiției (28-29 aprilie 2014)

Conferința cu tema „Cultura europeană a

drepturilor omului, dreptul la educație” organizată

de Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” și

Institutul Internațional pentru Drepturile Omului

(8 mai 2014)

A II-a ediție a conferinței internaționale de

drept, studii europene și relații internaționale cu

tema „Rolul Europei într-o societate polarizată”,

organizată de Universitatea „Titu Maiorescu” –

Facultatea de Drept în parteneriat cu ARDAE și

Editura Hamangiu (9-10 mai 2014)

Conferința cu tema „Hotărârile CEDO în

cauzele împotriva României. Analiză, consecințe,

autorități potențial responsabile în perioada 1994-

2010. Evoluția cadrului intern privind imobilele

preluate abuziv și alte posibile disfuncționalități
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sistemice”, organizată de Centrul de Studii de

Drept European al Institutului de Cercetări

Juridice din cadrul Academiei Române, Editura

Universitară, Asociația Forumul Judecătorilor din

România și Asociația Magistraților Europeni

pentru Drepturile Omului (10 mai 2014)

Lucrările Comisiei pentru drepturile omului,

culte și problemele minorităților naționale privind

inițiativele legislative, privind carnetul de sănătate

al copilului; Modificarea și completarea art. 11 din

L nr.21 din 1 martie 1991 a cetățeniei române (13

mai 2014)

Prezentarea raportului de activitate pe anul

2013 a Institutului Român pentru Drepturile

Omului în cadrul ședinței comune a Comisiei

pentru drepturile omului, culte și problemele

minorităților naționale, a Subcomisiei pentru

egalitate de tratament și nediscriminare și a

Subcomisiei pentru monitorizarea respectării

drepturilor persoanelor private de libertate ale

Camerei Deputaților (14 mai 2014)

Prezentarea raportului anual de activitate al

Agentului Guvernamental pentru Curtea

Europeană a Drepturilor Omului pentru anul 2013

în cadrul ședinței comune a Comisiei pentru

drepturile omului, culte și problemele minori -

tăților naționale, a Subcomisiei pentru egalitate de

tratament și nediscriminare și a Subcomisiei

pentru monitorizarea respectării drepturilor

persoanelor private de libertate ale Camerei

Deputaților (14 mai 2014)

Ediția a II-a a conferinței naționale a experților

în legislația muncii organizată de Uniunea

Națională a Experților în Legislația Muncii în

parteneriat cu Universitatea Ecologică din

București și Asociația de Dreptul Muncii (16 mai

2014)

A 8-a conferință științifică internațională cu

tema  „CKS-Challenges of the knowledge Society –

Provocările societății cunoașterii”, organizată de

Universitatea „Nicolae Titulescu” București în

parteneriat cu Fundația de Drept și Relații

Internaționale „Nicolae Titulescu”, Universitatea

Complutense din Madrid și Universitatea Deusto

din  Bilbao (16-17 mai 2014)

Sfânta Liturghie de beatificare a episcopului

martir Anton Durcovici, organizată de Dieceza de

Iași (17 mai 2014)

Reuniunea Consiliului de Administrație a

Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii

Europene (22-23 mai)

Prima ediție a conferinței naționale cu tema

„Soluții pentru îmbunătățirea sănătății copi -

ilor”organizată de revista Politici de sănătate în

colaborare cu Comisia pentru drepturile omului,

culte și minorități și Comisia pentru sănătate

publică ale Senatului României (27 mai 2014)

Seminar internațional cu tema “European and

Regional Convergence-Innovation in Labour

Public Services” organizat de Facultatea de

Administrație Publică  din cadrul Școlii Naționale

de Studii Politice și Administrative în parteneriat

cu Academia Română-Institutul de Prognoză și

Institutul Național de Cercetare Științifică în

Domeniul Muncii și Protecției Sociale (27 mai

2014)

Conferința internațională cu tema „Tendințe în

sistemul bancar în legislația națională europeană

și internațională” organizată de Asociația

Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar

Bancar și Asociația Europeană de Drept Bancar și

Financiar – România (27-31 mai 2014)

Conferința aniversară „20 de ani de la

ratificarea de către România a Convenției euro -

pene a drepturilor omului” organizată de Asociația

Procurorilor din România și Parla mentul

României, Camera Deputaților (29 mai 2014)    

Dezbatere națională cu tema „Schimbările cli -

matice, mediul și securitatea alimentară” orga -

nizată de Academia Română cu ocazia Zilei

Internaționale a Mediului (5 iunie 2014)

Întâlnirea anuală a Federației Mondiale a

Asociațiilor pentru Națiunile Unite cu Instituțiile

Naționale pentru Drepturile Omului având ca

temă “Dezvoltarea și implementarea unui sistem

al drepturilor omului universale – drepturi

aplicabile tuturor: tineri și vârstnici, femei și

bărbați, săraci și bogați, indiferent cine sau de

undem suntem, organizată de Oficiul Înaltului

Comisar ONU pentru drepturile omului (2-3 iunie

2014)  

A treia ediție a conferinței internaționale

ACADEMOS cu tema „Governing for the future:

sustainable development in a challenging world”,

organizată de Facultatea de Administrație Publică

din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și

Administrative (5-7 iunie 2014)
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Dezbatere în cadrul Comisiei pentru drepturile

omului, culte și problemele minoritaților naționale

a Camerei Deputaților privind proiectul de Lege

privind ratificarea Protocolului nr.15 la Convenția

europeană privind apărarea drepturilor omului și a

libertăților fundamentale (11 iunie 2014)

Conferința cu tema „Comunication with the

media” organizată de Universitatea București,

Facultatea de Drept (11 iunie 2014)

Conferința cu tema „Ethics of being a judge”

organizată de Universitatea București, Facultatea

de Drept (16 iunie 2014)

Cea de a șaizecișiopta sesiune a Grupului de

lucru al Comitetului pentru drepturile copilului

organizată de Oficiul Înaltului Comisar ONU

pentru drepturile omului (16-20 iunie 2014)

Conferința aniversară cu tema „România și

Convenția Europeană a Drepturilor Omului – 20

ani” organizată de Parlamentul României, Camera

Deputaților în parteneriat cu Ministerul Afacerilor

Externe (18 iunie 2014)
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