
V. SEMNAL

ADMINISTRA IA PUBLICĂ ÎN SITUA II DE CRIZĂȚ Ț

Centrul  de  Drept  Public  i  tiin eș Ș ț
Administrative,  din cadrul  colii  Na ionale  deȘ ț
Studii  Politice,  a  organizat,  pe  24  octombrie
2014, cea de a III-a conferin ă anuală cu temaț
„Administra ia Publică în situa ii  de criză”. Laț ț
realizarea  acestui  eveniment  i-au  adusș
contribu ia Institutul de Drept Public i tiin eț ș Ș ț
Administrative  al  României,  Societatea
Academica  de  tiin e  Administrative  iȘ ț ș
Ministerul  Educa iei  Na ionale,  precum  iț ț ș
Institutul Român pentru Drepturile Omului.

Conferin a,  la  care  s-au  reunit  peste  50  deț
speciali ti  în  drept  public  i  tiin eș ș ș ț
administrative,  a  apărut  ini ial  pe  baza  uneiț
platforme de diseminare a rezultatelor cercetării
tiin ifice i de analiză a cadrului administrativș ț ș

existent  i  reprezintă,  în  prezent,  un  for  deș
dezbatere  i  reflec ie  asupra  unor  chestiuniș ț
fundamentale  ale  normativită ii  i  practiciiț ș
guvernării. 

În  numele  comitetului  de  organizare,  în
cuvântul de deschidere dl. prof. univ. dr. Emil
Bălan a reliefat cadrul general al conferin ei i aț ș
eviden iat  a teptările  referitoare la răspunsurileț ș
la  temele  tratate.  Dezbaterile  din  cadrul
manifestării au fost organizate în cadrul a două

sec iuni, prima referitoare la  ț Starea de criză iș
manifestările sociale ale acesteia, iar cea de a
doua la  Modificările impuse cadrului normativ
i  practicii  administrative  de  starea  de  crizăș .

Temele  analizate  au  avut  în  vedere  aspecte
privind: starea de criză i manifestările socialeș
ale  acesteia;  adaptarea  cadrului  normativ  i  aș
practicii  administrative  la  starea  de  criză,
situa iile de criză (excep ionale) – temei pentruț ț
mobilizarea  specială  a  societă ii,  reglementareț
primară  delegată  puterii  executive,
modificare/denun are unilaterală a conven iilor,ț ț
din ra iuni de interes general i/sau restrângereaț ș
exerci iului unor drepturi i libertă i.ț ș ț

La  lucrările  conferin ei  au  participatț
speciali ti  de  prestigiu  ai  mediuluiș
universitar,  profesori  cercetători,  magistra iț
avoca i,  înal i  func ionari  publici,  care  i-auț ț ț ș
adus  contribu ia  în  analiza  temelor  propuse.ț
Printre participan i s-au numărat i speciali tiț ș ș
ai  IRDO,  respectiv  dna.  prof.  univ. dr. Irina
Moroianu  Zlătescu,  dl.  dr.  Adrian  Bulgaru,
cercetător  tiin ific  i  dl.  Marius  Mocanu,ș ț ș
cercetător tiin ific.ș ț

Teodor Lorenț

EXERCITAREA DREPTULUI LA NEDISCRIMINARE I EGALITATE DEȘ
ANSE ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂȘ

Lucrările  celei  de  a  VIII-a  Conferin eț
Interna ionale a Nediscriminării i Egalită ii deț ș ț

anse – NEDES 2014, organizată în parteneriatȘ
de Universitatea  Cre tină  „Dimitrie  Cantemir”ș
Bucure ti,  Consiliul  Na ional  pentruș ț
Combaterea  Discriminării  i  Comisia  pentruș
Drepturile  Omului,  Culte  i  Problemeleș
Minorită ilor Na ionale a Camerei Deputa ilor iț ț ț ș
cu  concursul  Institutului  Român  pentru
Drepturile  Omului,  în  cadrul  proiectului  de
cercetare-dezvoltare „Modalită i de promovare aț
principiilor nediscriminării i egalită ii de anseș ț ș
în  societatea  actuală2,  s-au  desfă urat  înș
perioada 12-14 noiembrie 2014, la Bucure ti înș

sala Drepturilor Omului, Palatul Parlamentului.
Organizat  pentru  prima  dată  în  2007,  cu

ocazia  Anului  European al  Egalită ii  de anseț Ș
pentru to i,  evenimentul s-a bucurat de un realț
interes  atât  în  rândurile  speciali tilor  înș
domeniul  drepturilor  omului,  a  deciden ilorț
politici de la toate nivelurile, cât i printre elevi,ș
studen i  i  masteranzi.  Tema  conferin ei  dinț ș ț
acest  an  a  fost  „Exercitarea  dreptului  la
nediscriminare i egalitate de anse în societateaș ș
contemporană”,  programul  fiind  structurat  pe
trei  sec iuni:  egalitatea  de  anse  iț ș ș
nediscriminarea în justi ie, egalitatea de anse iț ș ș
nediscriminarea  în  învă ământ  i  pe  pia aț ș ț
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muncii,  respectiv  egalitatea  de  anse  iș ș
nediscriminarea în politică.

Ca obiectiv principal, NEDES î i propune săș
ofere  speciali tilor  din  domeniul  drepturilorș
omului posibilitatea de a se întâlni i, mai ales,ș
de  a  schimba  păreri  despre  modul  în  care
principiul nediscriminării i cel al egalită ii deș ț
anse sunt respectate în societatea româneascăș
i  interna ională.  Totodată,  prin  organizareaș ț

acestui eveniment se are în vedere: dezvoltarea
capacită i  de  cunoa tere  i  în elegere  aț ș ș ț
principiilor  nediscriminării  i  egalită ii  deș ț
anse  atât  între  bărba i  i  femei,  cât  i  întreș ț ș ș

diferitele  categorii  de  persoane;  dezvoltarea
capacită ii de în elegere i aplicare a dreptuluiț ț ș
obiectiv la nediscriminare i egalitate de anse;ș ș
stimularea  interesului  pentru  implicarea  în
eliminarea  discriminărilor  de  orice  fel;
popularizarea  principiului  nediscriminării  iș
egalită ii de anse în toate mediile care ar puteaț ș
fi  interesate  de  tematica  nediscriminării  iș
egalită ii  de  anse;  cre terea  gradului  deț ș ș
con tientizare a tinerilor  i  persoanelor  adulteș ș
cu privire la necesitatea egalită ii de anse i aț ș ș
exercitării  dreptului  la  nediscriminare;
stimularea dezbaterilor, a schimburilor de idei
i  de  bune  practici  privind  discursurile  iș ș

incitarea la  crime atât  la  nivelul  UE cât  i  laș
nivelul statelor membre. 

Dintre  lucrările  prezentate  în  cadrul  acestei

manifestări  putem  enumera:  „Discriminarea
multiplă i combaterea sa”- prof. univ. dr. Irinaș
Zlătescu,  membru  al  Academiei  Interna ionaleț
de  Drept  Comparat-  Paris  i  Director  alș
Institutului  Român  pentru  Drepturile  Omului;
„Hăr uirea  –teorie  i  jurispruden ă”-  dr. Csabaț ș ț
Ferenc  Asztalos,  Pre edintele  Consiliuluiș
Na ional  pentru  Combaterea  Discriminării;ț
„Equal opportunities to the right to education in
the  Brazilian  justice  system:  the  role  of  the
Class Action” - judecător drd. Helena Campos
Refosco,  São  Paulo  State  Court  of  Justice,
Brazil;  „Violen a  domestică  i  consecin ele  eiț ș ț
asupra dezvoltării psihice a copiilor. Aspecte din
Conven ia  de  la  Istanbul  ce  ar  putea  garantaț
dreptul la o copilărie fericită”- deputat Tamara
Dorina Ciofu, vicepre edintă a Comisiei pentruș
drepturile  omului,  culte  i  problemeleș
minorită ilor na ionale, pre edintă a Subcomisieiț ț ș
pentru egalitate de tratament i nediscriminare;ș
„Rolul  femeilor  în  procesul  de emancipare,  al
luptei  împotriva  discriminării  i  al  promovăriiș
principiului egalită ii de anse” - lect.  univ. dr.ț ș
Marcela Monica Stoica, Mihaela Scarlat, master
în  RIC;  „Migra ia  i  reglementarea  pie ei  deț ș ț
muncă  în  spa iul  european”  -  deputat  Dorelț
Gheorghe  Căprar,  Comisia  pentru  Afaceri
Europene.

Olivia Florescu

NATIONAL LAW BETWEEN HARMONIZATION AND
EURO-COMPATIBILITY

În  perioada  13-14  noiembrie  2014,  s-au
desfă urat la Târgu- Mure , lucrările Conferin eiș ș ț
interna ionale  cu  tema  „National  law  betweenț
harmonization  and  euro-compatibility”,
organizată  de  Departamentul  de  Drept  iș
Administra ie  Publică  din  cadrul  Facultă ii  deț ț

tiin e  Economice,  Juridice  i  Administrative,Ș ț ș
Universitatea  „Petru  Maior”  din Tg Mure ,  înș
parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului, Asocia ia „Pro Iure” din Tgț
Mure ,  Universitatea  din  Miskolc,  Ungaria,ș
Universitatea  din  Salento,  Italia,  Revista
„Curentul Juridic”, Asocia ia Română de Dreptț
i  Afaceri  Europene  i  Baroul  Mure .  Laș ș ș

lucrările  Conferin ei  au  participat  atâtț

teoreticieni  ai  dreptului  cât  i  practicieni,ș
precum i speciali ti  din România (Tg Mure ,ș ș ș
Bucure ti, Cluj, Craiova, Constan a, Timi oara,ș ț ș
Alba-Iulia,  Sibiu),  Fran a (Versailles,  Bayonn),ț
Italia  (Roma,  Lecce),  Grecia  (Atena),  Irlanda
(Dublin),  Ungaria  (Budapesta,  Miskolc),
Republica Moldova (Băl i), Bahrain i Turcia.ț ș

Conferin a  interna ională  a  reprezentat  unț ț
bun prilej de a analiza i de a face schimb deș
informa ii privind aspecte referitoare la evolu iaț ț
i  tendin ele  dreptului  i  ale  administra ieiș ț ș ț

publice,  la  nivel  na ional,  european  i  chiarț ș
interna ional.  Un  accent  deosebit  s-a  pus  peț
raporturile  dintre  institu iile  europene  i  celeț ș
na ionale în eforturile de armonizare i adaptareț ș
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la  schimbările  din  domeniu  precum  i  peș
necesitatea unei reforme a sistemului de drept iș
a celui administrativ. 

Manifestarea  i-a  propus  să  vină  înș
întâmpinarea tuturor celor care se confruntă cu
schimbările  legislative – animate de dorin a iț ș
necesitatea de a reforma sau de a găsi răspunsuri
-,  dar  i  pentru  cei  care  doresc  să  seș
perfec ioneze  în  mod  continuu  i  activ,  înț ș
domeniul  juridic  i  al  administra iei  publice.ș ț
evenimentul  a  reprezentat,  de  asemenea,  o
ocazie de a contribui la conturarea i propunereaș
unor solu ii  sau politici  privind  organizarea  iț ș
func ionarea  sistemului  de  drept  i  a  celuiț ș
administrativ na ional i armonizarea acestora laț ș
nivelul spa iului european. Lucrările conferin eiț ț
s-au  desfă urat  în  cadrul  a  trei  sec iuniș ț
principale:  drept  public,  drept  privat  iș
administra ie publică.ț

Într-un  cadru  divers  i  multicultural,ș

participan ii  au  putut  să- i  expună  ideile  iț ș ș
punctele  de  vedere,  să  facă  propuneri  sau
adresa  întrebări  cu  privire  la  temele
dezbătute. 

Institutul Român pentru Drepturile Omului a
fost reprezentat de prof. univ. dr. Irina Moroianu
Zlătescu,  director  IRDO  i  Marius  Mocanu,ș
cercetător tiin ific, care au prezentat rapoarteleș ț
realizate  în  cadrul  Institutului  cu  privire  la
migra ie i drepturile azilan ilor i promovareaț ș ț ș
i  protec ia  drepturilor  persoanelor  cuș ț

dizabilită i în România. ț
 Ideile  i  concluziile  care  s-au  desprins  laș

finalul  conferin ei  vor  fi  diseminate,  prinț
intermediul  participan ilor  i  nu numai,  atât  înț ș
rândul  studen ilor,  dar  i  al  practicienilor,ț ș
profesioni tilor,  precum  i  tuturor  celorș ș
interesa i de problematicile abordate.ț

Mihaela Scarlat

CONFERIN A „DREPTUL I ADMINISTRAREA JUSTI IEI DINTR-OȚ Ș Ț
PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ” 

În  perioada  21-22  noiembrie  2014,  a  fost
organizată  prima  conferin ă  anuală  cuț
participare interna ională,  intitulată  „Dreptul iț ș
administrarea  justi iei  dintr-o  perspectivăț
interdisciplinară”  i  organizată  de  coalaș Ș
Na ională  de  Studii  Politice  i  Administrativeț ș
Bucure ti,  Facultatea de Administra ie Publică,ș ț
Departamentul  de  Drept  „V.D.Zlătescu”  în
parteneriat cu Universitatea Sakarya, Facultatea
de tiin e Economice i Administrative, TurciaȘ ț ș
i  în  colaborare  cu  Institutului  Român  pentruș

Drepturile Omului, Bucure ti. Departamentul deș
Drept „V.D.Zlătescu” a fost constituit în forma
actuală  în  anul  2011  i  continuă  activitateaș
didactică  i  de  cercetare  a  Catedrei  de  Drept,ș
înfiin ată  odată  cu  apari ia  structurii  Facultă iiț ț ț
de  Administra ie  Publică  la  nivelul  SNSPA.ț
Departamentul de Drept î i propune să asigureș
calitatea i competivitatea programelor de studiiș
universitare  de  licen ă,  masterat  i  doctorat  înț ș
tiin e  administrative  în  concordan ă  cuș ț ț

standardele  na ionale  i  interna ionale,  săț ș ț
dezvolte  direc ii  de  cercetare  tiin ifică  înț ș ț
specializarea drept i tiin e administrative i săș ș ț ș
disemineze rezultatele cercetărilor efectuate, în

vederea cre terii calită ii actului de guvernare.ș ț
La  eveniment  au  participat  membri  ai

comunită ii  academice  juridice  din  România,ț
parteneri  ai  Departamentului  de  Drept  din
cadrul  Facultă ii  de  Administra ie  Publicăț ț
(FAP),  cadre  didactice  din  FAP,  studen i,ț
absolven i  i  angajatori  din  domeniulț ș
administra iei publice.ț

Temele  acoperite  de  conferintă  au  fost:
hotărârile judecătore ti administrative, influen aș ț
drepturilor omului asupra dreptului, migra ia iț ș
dreptul, globalizarea i dezvoltarea durabilă, noiș
frontiere  în  justi ia  penală  i  viitoareaț ș
configura ie administrativă i dreptul.ț ș

Dintre lucrările sus inute în cadrul conferin eiț ț
putem  enumera:  „Migration  and  law”,  Irina
Moroianu  Zlătescu,  prof.univ.  dr.  Facultatea
Administra ie  Publică,  SNSPA;  „Theț
Preliminary Chamber – Management of Justice
and Human Rights Perspective”, Elena Mihaela
Fodor,  prof.  univ.  Universitatea  „Dimitrie
Cantemir” Cluj-Napoca i Gabriela Aura Fodor,ș
judecător  practician,  Curtea  de  Apel  Cluj-
Napoca; „Critical  Accents onthe New Code of
Civil  Procedure  and  the  Protection  of  the
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Fundamental Human Rights”, Monna Lisa Belu
Magdo,  prof.univ.  dr.,  membru  al  Cur iiț
Interna ionale  Comerciale  i  de  Arbitraj  alț ș
Camerei  de  Comer  i  Industrie  a  României;ț ș
„The  Right  on  Participation  in  Political  and
Public Life of Persons with Disabilities”, Anna
Maria  Neagoe,  doctorand,  Facultatea
Administra ie Publică, SNSPA; „Discriminationț
Against Persons with Disabilities in Romania”,
Marius Mocanu cercetător tiin ific, membru alș ț
Institutului  de  Drept  European;  „General
Considerations  Regarding  the  Right  to
Education in International Law”, Mariana Du eș
(Dumitru),  Universitatea  Ecologică  din
Bucure ti; „Migration, Asylum Law and Humanș
Rights”,  Adrian  Bulgaru,  cercetător  tiin ific,ș ț
membru  al  Institutului  de  Drept  European;
„Property  right  –  fundamental  right”,  Vlad
Oanea,  doctorand,  Facultatea  de  Administra ieț
Publică,  SNSPA ;  „Current  Issues  Concerning
European Regulations on Asylum”, Ioan Zonga,
doctorand,  Inspectoratul  Poli iei  Cluj,  membruț
al  Institutului  de  Drept  European;  „Judicial
Taxes and the Right to Access a Court”, Gra ianț
Urechiatu-Burian,  doctorand,  Facultatea  de

Administra ie  Publică,  SNSPAț  ;  „Respect  of
Human Rights in the New Criminal Procedure –
The  Competence  in  Making  and  Maintaining
Perspective Arrests”, Tudora cu Petru  Marian,ș ț
Universitatea  Ecologică  Bucure ti;ș
„Decentralization  of  the  Health  System  in
Romania  and Human Rights”,  Mircea Ciocan,
doctorand, Facultatea de Administra ie Publică,ț
SNSPA,  „National  Action  Plans  on  Business
and  Human  Rights”,  Alvera  Alexandra
Cojocărescu,  doctorand,  Facultatea  de
Administra ie  Publică,  SNSPA,  Secretariatulț
General  al  Guvernului;  „The  Model  of
Multiculturalism in European Union – Success
or  Failure?”,  Marcela  Stoica,  lector  dr.,
Universitatea  „Dimitrie  Cantemir”,  Bucure ti,ș
consilier  parlamentar,  Parlamentul  României;
„Multiple  Discrimination  in  International  and
European  Law”,  Petru  Emanuel  Zlătescu,
membru  Institutul  de  Drept  European;  „Brief
Considerations  on  the  Right  to  Adequate
Housing”,  Sonia  Stoica,  doctorand,  Facultatea
de Administra ie Publică, SNSPA.ț

Carmen Năstase

CAMPANIA DE CON TIENTIZARE PRIVINDȘ
COMBATEREA VIOLEN EI ÎMPOTRIVA FEMEILORȚ

Scopul  campaniei  este  să  pună  capăt
flagelului violen ei împotriva femeilor i fetelor.ț ș
În  acest  an,  campania  ini iată  de  Secretarulț
General ONU „Sa ne unim pentru a pune capăt
violen ei  împotriva  femeilor”  ne  invită  săț
devenim  portocalii  –  culoarea  aleasă  de
campanie  pentru  a  simboliza  un  viitor  mai
luminos, fără violen ă. ț

Una  dintre  priorită ile  de  bază  aleț
organiza iei Na iunilor Unite este să pună capătț ț
violen ei împotriva femeilor. În acest scop ONUț
a organizat o multitudine de campanii i ac iuniș ț
pentru  combaterea  acestui  flagel  global.
Organiza ia  UN  Women  (Femeile  ONU)ț
coordonează  această  campanie  ini iată  deț
Secretarul  General  ONU,  sprijinind  o  largă
mobilizare socială prin intermediul platformelor
de  socializare  (facebook,  twitter  sub  titlul
SPUNE I NU – UNI I-VĂ). Ț Ț

Campania  de  con tientizare  privindș

combaterea  violen ei  împotriva  femeilor  aț
început pe 25 noiembrie cu ocazia zilei ONU de
combatere  a violentei  împotriva  femeilor  si  se
va  încheia  pe  10  decembrie,  ziua  drepturilor
omului.

Cu această ocazie mar i, 25 noiembrie 2014,ț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ț
din România (ANUROM) i  Asocia ia Clubulș ț
de la Cheia „Victor Dan Zlătescu” a organizat o
masă rotundă cu tema „NU violen ei împotrivaț
femeilor”,  la  care  au  participat  cercetători,
exper i,  cadre didactice,  doctoranzi,  membri aiț
organiza iilor  guvernamentale  iț ș
neguvernamentale cu preocupări în domeniu.

Prin Rezolu ia 54/134 din 17 decembrie 1999ț
Adunarea Generală a Na iunilor Unite a decis caț
ziua  de  25  noiembrie  să  fie  declarată  „Ziua
Interna ională  pentru  Eliminarea  Violen eiț ț
asupra Femeilor”. Scopul acestei zile a fost de a
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atrage  aten ia  asupra  faptului  că  milioane  deț
femei  din  toată  lumea  sunt  supuse  zilnic  la
diverse  forme  de  violen ă  precum  violul,ț
violen a domestică, hăr uirea sexuală, căsătoriileț ț
for ate  sau  alte  forme  de  violen ă,  i  de  aț ț ș
eviden ia  faptul  că  amploarea  i  adevărataț ș
natură a fenomenului sunt deseori ascunse.

Un  raport  al  Agen iei  pentru  Drepturiț
Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), arată
că  la  nivelul  Uniunii  Europene  una  din  trei
femei  este  supusă  la  cel  pu in  o  formă  deț
violen ă  fizică  sau  sexuală  după  vârsta  de  15ț
ani.  Violen a în familie reprezintă un fenomenț
grav care afectează drepturile fundamentale ale
omului la via ă,  siguran ă,  libertate, demnitate,ț ț
integritate  fizică  i  psihică  i  care  impuneș ș
eforturi  sus inute,  pe  termen  lung,  din  parteaț
autorită ilor,  în  materie  de  prevenire  iț ș
combatere.  Violen a  împotriva  femeii  este  oț
realitate  i  estimările  ONU arată  că  abuzurileș
asupra  femeilor  sunt  în  cre tere.  Violen aș ț
împotriva femeilor  continuă să fie  o problemă
importantă în statele membre ale UE, afectând
drepturile  fundamentale  de  bază  ale  femeilor,
precum  demnitatea,  accesul  la  justi ie  iț ș
egalitatea  de  anse  între  femei  i  bărba i.ș ș ț
Egalitatea între femei i bărba i este un principiuș ț

de  bază  al  UE.  Acesta  este  recunoscut  în
tratatele UE i în Carta drepturilor fundamentaleș
a Uniunii Europene.

În  România,  situa ia  este  la  fel  deț
îngrijorătoare: una din femei a declarat că a fost
abuzată fizic sau verbal de partenerul de via ă,ț
conform  statisticilor.  Pentru  a  răspunde
obiectivului central, cel al egalită ii între femeiț
i bărba i la toate nivelurile, Guvernul Românieiș ț

a  adoptat  cea  de  a  doua  Strategie  na ionalăț
pentru egalitatea de anse între femei i bărba iș ș ț
pentru  perioada  2014-2017  i  Planul  său  deș
ac iune.  Prevenirea  i  combaterea  violen eiț ș ț
împotriva  femeilor,  în  general  a  violen ei  înț
familie,  reprezintă,  în  România,  o  parte
integrantă  a  politicii  de  stat  pentru  protec iaț
familiei  i  de  sănătate  publică,  constituind  oș
prioritate de interes na ional, inclusiv de ordinț
legislativ.

Comunitatea  interna ională  i  societateaț ș
civilă  au  ajuns  la  concluzia  că  nu  există
circumstan e  atenuante  pentru  violen aț ț
împotriva femeilor. Când are loc, aceasta este de
fiecare dată o încălcare a drepturilor lor, este un
act criminal i este un lucru inacceptabil.ș

Marius Mocanu

ZIUA INTERNA IONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂ IȚ Ț

Miercuri,  3  decembrie  2014,  s-a  desfă uratș
masa  rotundă  dedicată  Zilei  Interna ionale  aț
persoanelor  cu  dizabilită i,  organizată  deț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului
(IRDO), cu concursul Catedrei UNESCO pentru
drepturile omului, democra ie, pace i toleran ăț ș ț
i  Asocia iei  pentru  Na iunile  Unite  dinș ț ț

România (ANUROM).
La  eveniment  au  participat  reprezentan i  aiț

societă ii  civile,  ț cadre didactice  universitare,
cercetători, doctoranzi i masteranzi.ș

În cuvântul de deschidere, dna prof. univ. dr.
Irina  Moroianu  Zlătescu,  directorul  IRDO,  a
prezentat  istoricul  i  semnifica ia  acestei  zile,ș ț
reamintind  de  Rezolutia  47/3  a  Adunării
Generale a ONU prin care, in anul 1992, pentru
prima dată, 3 decembrie a fost proclamată Ziua
Internatională a Persoanelor cu Dizabilită i. ț

Aducând  în  discu ie  evolu iaț ț

comportamentului persoanelor cu dizabilită i deț
la unul bazat pe acceptare pasivă la afirmarea în
mod activ a puterii i încrederii în propriile lorș
abilită i  de  a  duce  o  via ă  independentă,ț ț
directorul IRDO a mai precizat „în această zi în
care  ne  amintim  de  situa ia  persoanelor  cuț
dizabilită i din întreaga lume, este important, înț
primul rând, să rezistăm tenta iei de a gândi înț
termeni de „noi” i „ei”; trebuie să ne reamintimș
că  dizabilitatea  este  parte  a  condi iei  umane:ț
fiecare  dintre  noi,  suntem  sau  vom  putea  fi
într-o stare de dizabilitate, la un grad sau altul,
în  cursul  vie ii  noastre.  De  asemenea,  Ziuaț
Interna ională  a  Persoanelor  cu  Dizabilită iț ț
serve te, pentru a reaminti statelor membre careș
au ratificat  Conven ia Na iunilor  Unite privindț ț
drepturile  persoanelor  cu  dizabilită i  deț
angajamentul  lor  de  a  schimba  politicile  iș
practicile pentru a garanta că toate persoanele cu
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dizabilită i participă i sunt incluse în societateț ș
în condi ii de egalitate cu ceilal i.ț ț

Pentru a marca aceasta zi, în anul 2014 a fost
propusă  tema  „Dezvoltarea  Durabilă:
Promisiunea  Tehnologiei”,  marcând  astfel
încheierea,  în  anul  2015  a  perioadei  dedicate
„Obiectivelor de Dezvoltarea ale Mileniului” iș
lansarea  noului  cadru  pentru  Obiectivele  de
Dezvoltare Durabilă”. Obiectivele temei actuale
urmăresc  valorificarea  puterii  tehologiei  de  a
promova incluziunea i accesibilitatea pentru aș
realiza  participarea  efectivă.  deplină  i  înș
condi ii de egalitate a persoanelor cu dizabilită iț ț
în  societate  i  pentru  a  modela  viitorulș
dezvoltarii durabile pentru to i.ț

De-a  lungul  istoriei  umane,  evolu iaț
tehnologiei a afectat întotdeauna modul în care
oamenii  trăiesc.  Astazi,  tehnologia  stă  la  baza
construc iei  fiecărui  domeniu  al  vie ii  noastreț ț
cotidiene - de la locul de muncă la activită i deț
recreere, de la finan e la călătorii.ț

În plus, apari ia tehnologiilor informa ionaleț ț
i  comunica ionale  a  crescut  semnificativș ț

interac iunile  dintre  oameni  i  accesul  laț ș
informa ii.ț

Cu  toate  acestea,  accesul  la  astfel  de
tehnologii  inovatoare  poate  fi  o  barieră  care
exclude multe persoane din societate.

Persoanele cu dizabilită i pot beneficia enormț
de astfel de progrese, dar prea multe nu au acces
la  aceste  instrumente  esen iale,  în  special  înț
ările  în  curs  de  dezvoltare,  fie  pentru  căț

solu iile  TIC  nu  sunt  concepute  într-un  modț
incluziv, fie pentru că dispozitivele de asisten ăț
de care unii au nevoie nu sunt disponibile sau
accesibile pentru ei.

Pentru un miliard de oameni care trăiesc cu o
dizabilitate,  tehnologia  i  inova iile  dinș ț
tehnologie pot fi o provocare pentru acces.

Cu toate acestea,  adaptări  simple la sisteme
tehnologice  i  instrumente  de  comunicareș
accesibile  pot oferi  o abunden ă de posibilită iț ț
pentru persoanele cu dizabilită i.ț

Prin tehnologii adaptive, asistive i incluzive,ș
persoanele  cu  dizabilită i  pot  oferi  din  plinț
poten ialul lor atât în comunită ile lor cât i laț ț ș
locul  de  muncă.  Angajatorii  pot  valorifica
tehnologia  pentru  a  crea  un  mediu  favorabil
pentru persoanele cu dizabilită i de a găsi locuriț
de  muncă  productive  i  de  a  folosi  completș
abilită ile i capacită ile lor. ț ș ț

Tehnologia  poate  ajuta,  de  asemenea,

persoanele cu dizabilită i victime ale dezastrelorț
naturale  prin  asigurarea  faptului  că  acestea
ajung la informa iile critice. La fel de important,ț
tehnologia  ne poate  ajuta  să  includem nevoile
speciale  ale  persoanelor  cu  dizabilită i  înț
pregătirea i răspunsul în caz de dezastre.ș

O lume durabilă  i  incluzivă  este  una  careș
este accesibilă tuturor persoanelor din societate.
Prin  urmare,  Accesibilitatea  ar  trebui
considerată un bun public global, care serve teș
interesul nostru, al tuturor.

Conven ia  privind  drepturile  persoanelor  cuț
dizabilită i,  instrumentul  cheie  în  eforturileț
globale spre integrarea perspectivei dizabilită iiț
în  dezvoltare,  ac ionează  pentru  promovareaț
participării depline a persoanelor cu dizabilită iț
în societate, contribuind la dezvoltarea incluzivă
pentru  a  realiza  progrese  în  accesibilitate  iș
tehnologie tuturor persoanelor cu dizabilită i.ț

Dezbaterea  a  continuat  cu  prezentarea  de
către  domnul  Florin  Saghi,  vicepre edinteș
ANUROM  a  mesajului  Secretarului  General
ONU,  Ban  Ki-moon,  care,  amintind  de
preocuparea comunită ii interna ionale pentru aț ț
elabora  o  ambi ioasă  i  inspirată  agendă  deț ș
dezvoltare  post-2015,  ce  îi  include  pe  to i,ț
îndeamnă  la  valorificarea  puterii  tehnologiei
pentru  dezvoltarea  tuturor  i  la  asigurarea  căș
politicile,  programele,  ghidurile  i  tehnologiileș
secolului  21  sunt  accesibile  persoanelor  cu
dizabilită i  i  sensibile  la  perspectivele  iț ș ș
experien ele  lor,  pentru  un  viitor  mai  bun,ț
echitabil i durabil pentru to i.ș ț

De  asemenea,  a  fost  prezentat  si  mesajul
subsecretarului  general  pentru  afaceri
ecoonomice  i  sociale  dl  ș WU HONGBO care
salută  tema  aleasă  în  acest  an  considerând-o
oportună,  tiut  fiind  că  se  apropie  încheiereaș
perioadei  Obiectivelor  de  Dezvoltare  ale
Mileniului  în 2015 i  lansarea unei  agende deș
dezvoltare post-2015, prilej cu care indeamnă la
a  asigura  că  beneficiile  tehnologiei  sunt
disponibile i accesibile tuturor astfel încât să seș
realizeze drepturile omului i dezvoltarea pentruș
persoanele  cu  dizabilită i  prin  eliminareaț
barierelor din calea accesului egal i participareaș
deplină în societate i dezvoltare.ș

Doamna  Monica  Stanciu,  membru  în
comitetul  director  al  Federa iei  Organiza iilorț ț
Neguvernamentale  pentru  Copii  (FONPC)  a
prezentat  documentul  de  pozi ie  al  FONPCț
referitor  la  rolul  tehnologiei  în  incluziunea
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colară  i  socială  a  copiilor  i  tinerilor  cuș ș ș
dizabilită i.ț

A fost evidentiat astfel rolul esen ial pe care-lț
reprezintă  mijloacele  tehnice  compensatorii  în
facilitarea  incluziunii  sociale,  accesul  la
tehnologia  asistivă  la  vârste  cât   mai   mici
reprezintă  o  garan ie  pentru  o  mai   bunăț
integrare  în  comunitate  i   societate,  ajutândș
copiii  să  depă ească  barierele  întâmpinate  înș
via a de zi cu zi.ț

Dezbateri  interesante  au  ridicat  problemele
pe  care  le  întâmpină  copiii  i  tinerii  cuș
dizabilită i  în  procurarea  si  utilizareaț
mijloacelor  tehnice  compensatorii  i  aș
tehnologiei  asistive  i  de  acces:  ș lipsa
informa iilor  accesibile  despre  oferta  deț
dispozitive compensatorii i despre modalitateaș
de  procurare;  lipsa  resurselor  financiare,
birocra ie  excesivă,  lipsa  instruirii  pentruț
folosirea mijlocului compensatoriu, de exemplu,
a  fotoliului  rulant,  inlocuirea  echipamentelor
sau a dispozitivelor conform ritmului de crestere
si nu o data la cinci ani.

Aspecte deosebit de interesante au eviden iatț
discu iile  pe  tema  măsurilor  ce  trebuieț
întreprinse  pentru  asigurarea  suficientă,
diversificată i de calitate a mijloacelor tehniceș
compensatorii  necesare:  cercetări  documentate
despre  nevoile  copiilor  i  tinerilor  cuș
dizabilită i;ț  colectarea  de  date  i  informa iiș ț
corecte  despre  procurarea  i  modalită ile  deș ț
utilizare a mijloacelor tehnice compensatorii i aș

echipamentelor  asistive;  introducere  în  uzul
curent  a  ultimelor  inova ii  în  materie  deț
dispozitive  inteligente;  fonduri  suplimentate
pentru  finan area  producătorilor  interni  deț
mijloace  compensatorii  pentru  cre tereaș
capacită ii  de  produc ie  proprie;  suplimentareaț ț
fondurilor  pentru  acordarea  gratuită  sau
compensată  a  mijloacelor  tehnice
compensatorii;  eliminarea  birocra iei;ț
dezvoltarea  unei  structuri  de  cercetare  în
domeniu.

De  asemenea,  a  fost  adusă  în  discutate
necesitatea  stabilirii  modalită ilor  prin  careț
persoanele cu dizabilită i pot depune plângeri cuț
privire  la  respectarea  drepturilor  omului  i  aș
prevederilor legale existente.

În  încheiere,  dna  prof.  univ.dr.  Irina
Moroianu  Zlătescu  a  readus  în  discu ieț
Conven ia  ONU privind  drepturile  persoanelorț
cu  dizabilită i  precizând  că  dimensiunileț
acesteia i gama de probleme pe care o prezintăș
fac monitorizarea i  ș punerea  în  aplicare a
acesteia mai provocatoare decât cele mai multe
documente i  pentru  că  presupun,  pe  lângăș
resurse financiare i angajament, creativitate iș ș
colaborare,  precizând  că  IRDO este  din  2012
mecanism independent de promovare, protejare
i  monitorizare  a  implementării  Conven ieiș ț

ONU  privind  Drepturile  Persoanelor  cu
Dizabilită i, potrivit art. 33.2 din Conven ieț ț .

Anna-Maria Neagoe

ZIUA INTERNA IONALĂ A DREPTURILOR OMULUIȚ

În acest an, Ziua interna ională a drepturilorț
omului, la împlinirea a 66 de ani de la adoptarea
Declara iei  Universale a Drepturilor Omului,  aț
avut  drept  temă  „Drepturile  omului-365  de
zile”, pentru a sublinia faptul că în fiecare zi a
anului  drepturile  omului  trebuie  să  fie
respectate,  iar  îndeplinirea acestui  deziderat  se
face  prin  contribu ia  tuturor  organiza iilor  iț ț ș
organismelor cu atribu ii în domeniu inclusiv aț
societă ii civile.ț

În Declara ie se regăsesc principiile de bazăț
ale  drepturilor  omului:  universalitatea,
indivizibilitatea  i  interdependen a.  Prinș ț
raportare la Declara ia Universală a Drepturilorț

Omului, con tientizăm faptul că promovarea iș ș
protec ia drepturilor i libertă ilor fundamentaleț ș ț
reprezintă  un proces  în evolu ie,  ce trebuie  săț
ină  pasul  cu  mersul  societă ii,  cu  noileț ț

provocări ale istoriei, tiin ei i tehnologiei.ș ț ș
Considerată de mul i ca un Cod universal alț

demnită ii  umane,  întrucât  demnitatea  este  unț
atribut  inerent  persoanei  umane,  în  pofida
timpului  scurs  de  la  adoptarea  sa,  Declara iaț
continuă  să  rămână  principalul  reper  în
evaluarea  progreselor  pe  calea  drepturilor
omului,  dar  i  a  neîmplinirilor  i  noilorș ș
provocări.

Împlinirea la 10 Decembrie 2014 a 66 de ani
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de la adoptarea Declara iei  reprezintă  o ocazieț
specială pentru asemenea evaluări, dar i o largăș
mobilizare  nu  doar  a  persoanelor  cu  activită iț
specifice  în  domeniu,  ci  a  societă ii  înț
ansamblul  său,  pentru  ca  drepturile  omului  să
devină o realitate pentru to i.ț

În  acest  context,  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului a organizat i a participat la oș
serie de manifestări la nivel înalt, dedicate Zilei
drepturilor  omului.  Astfel,  pe  data  de  10
decembrie,  Comisia  pentru  drepturile  omului,
culte  i  problemele  minorită ilor  na ionale  aș ț ț
Camerei  Deputa ilor,  Institutul  Român  pentruț
Drepturile Omului în colaborare cu Subcomisia
parlamentară  pentru  monitorizarea  executării
hotărârilor  CEDO  pronun ate  împotrivaț
României  i  Asocia ia  pentru  Na iunile  Uniteș ț ț
din  România  au  organizat  conferin a  cu  temaț
„Drepturile omului - 365 de zile”, consacrată
Zilei  Interna ionale  a  Drepturilor  Omului,ț
eveniment desfă urat în Sala „Mihai Viteazul” aș
Camerei Deputa ilor, Parlamentul României.ț

În  deschidere,  a  fost  prezentat  mesajul
Pre edintelui  Camerei  Deputa ilor  Dl.  Valeriuș ț
Zgonea,  cuvântul  de  deschidere  al  deputatului
Nicolae  Păun,  Pre edintele  Comisiei  pentruș
drepturile  omului,  culte  i  problemeleș
minorită ilor  na ionale,  cel  al  deputaluluiț ț
Bogdan  Liviu  Ciucă,  pre edintele  Comisieiș
juridice, de disciplină i imunită i i al doamneiș ț ș
deputat Tamara Dorina Ciofu, vicepre edintă aș
Comisiei  pentru  drepturile  omului,  culte  iș
problemele minorită ilor na ionale. Evenimentulț ț
a fost  moderat de doamna prof. univ. dr. Irina
Zlătescu  Moroianu,  directorul  Institutului
Român pentru Drepturile Omului. În continuare,
Domnul  Florin  Saghi,  ministru  consilier,
Ministerul Afacerilor Externe i vice-pre edinteș ș
ANUROM a prezentat  mesajul din acest an al
Secretarului  General  ONU  Ban  Ki-moon  cu
prilejul  Zilei  Interna ionale  a  Drepturilorț
Omului  i  mesajul  Înaltului  Comisar  pentruș
Drepturile  Omului,  Zeid  Ra'ad  All  Hussein
eviden iind  faptul  că  „drepturile  omului  suntț
esen iale i indivizibile - 365 de zile pe an. Înț ș
fiecare  zi  este  Ziua  Drepturilor  Omului:  o  zi
care muncim pentru a ne asigura că to i oameniiț
pot fi egali, demni i liberi”.ș

Lucrările  conferin ei  s-au  desfă urat  înț ș
sesiuni  plenare  cu  diferite  tematici  privind
drepturile  omului  la  nivel  regional,  drepturile
omului  un  sistem  în  evolu ie  cu  referire  laț

drepturile  civile  i politice,  economice,  socialeș
i culturale dar i la dreptul la un mediu sănătos,ș ș

la dezvoltare durabilă i la pace, precum i noileș ș
drepturi ale omului. 

La  principiile  enun ate  în  cuprinsulț
Declara iei Universale a Drepturilor Omului, laț
unicitatea  acesteia  privind  recunoa terea,ș
aplicarea i promovarea respectării drepturilor iș ș
libertă ilor  con inute  de  acest  document  s-auț ț
referit  i  prof.univ.dr.  Cristian  Dumitrescu,ș
vicepre edintele  Senatului  României,  deputatulș
Daniel  Florea,  pre edinte  Subcomisia  pentruș
monitorizarea  executării  hotărârilor  CEDO,
.senatoarea  Cristiana  –Irina  Anghel,  deputatul
Dorel Gheorghe Căprar, Comisia pentru afaceri
europene,  Ionel  Oprea,  adjunct  al  Avocatului
Poporului i prof.univ.dr. Gheorghe Iancu.ș

Domnul deputat Remus Cernea a eviden iatț
importan a cunoa terii  i  respectării  drepturilorț ș ș
omului. Domnia sa s-a referit i la importan a iș ț ș
necesitatea adoptării unei legi privind înfiin areaț
unui partid politic cu trei membri considerînd că
acest  lucru va permite  o lărgire  a  libertă ii  deț
asociere i participare la via a publică a cât maiș ț
multor cetă eni i la faptul că actualele condi iiț ș ț
de  înregistrare  a  unui  partid  în  România  sunt
cele  mai  restrictive  proceduri  din  Uniunea
Europeană  ceea  ce  afectează  grav  drepturile
politice i electorale ale cetă enilor. ș ț

Au mai  luat  cuvântul  conf.univ.dr.  Marcela
Stoica, consilier parlamentar, dr. Cătălin Ciora,
consilier  Consiliul  Legislativ,  Ana  Maria
Neagoe, Ministerul Muncii, Familiei, Protec ieiț
Sociale  i  Persoanelor  Vârstnice,  dr. Mădălinaș
Antonescu,  Institutul  Diplomatic  Român,
conf.univ.dr. Mădălina Coco atu, SNSPA, prof.ș
univ.  dr.  Aurel  Mircea  Ni ă,  SNSPA,  Mirceaț
Ciocan,  SANITAS, Sonia  Stoica,  Paula
Nicolescu,  director  în  cadrul  ANFP,  Ghigiu
Matei,  ONPHR,  Sima  Paulian,  Asocia iaț
Na ională  a  Surzilor,  Filip  Ghiorghi,  Asocia iaț ț
Totul  pentru  Tine,  Marius  Mocanu,  Popescu
Azota,  Asocia ia  Catharsis  Bra ov,  dr.  Adrianț ș
Bulgaru.  În  lucrările  prezentate,  precum  i  înș
dezbaterile  care  au  urmat  au  fost  analizate
diferite aspecte ale drepturilor fundamentale ale
omului,  conturându-se  ideea  că,  din  punct  de
vedere legislativ, este nevoie de norme care să
reglementeze, să garanteze, să recunoască i săș
permită realizarea acestor drepturi. 

Doamna  prof.univ.dr.  Irina  Moroianu
Zlătescu  a  amintit  i  faptul  că  ziua  de  10ș
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decembrie a acestui an,  marchează simbolic  iș
finalul  Campaniei  „Să ne unim pentru  a  pune
capăt  violen ei  împotriva  femeilor”  ini iată  deț ț
Secretarul  general  ONU.  Campanie  de
con tientizare  privind  combaterea  violen eiș ț
împotriva  femeilor,  desfă urată  în  perioada  25ș
noiembrie – 10 decembrie 2014.

Tot  pentru  a  marca  acest  eveniment,
miercuri, 10 decembrie a avut loc la Ploie ti laș
Biblioteca  Jude eană  „Nicolae  Iorga”  unț
simpozion  organizat  de  Asocia ia  Română  deț
Drept Umanitar – Filiala Prahova, dedicat Zilei
interna ionale  a  drepturilor  omului,  la  care  auț
participat  reprezentan i  ai  unor  structuriț
guvernamentale  i  neguvernamentale,  jude eneș ț
i  locale,  din  administra ia  publică,  structurileș ț

de apărare i ordine publică, justi ie, cultură iș ț ș
educa ie, comunicare, media .a.ț ș

În cadrul  acestui  eveniment  a avut  loc i  oș
lansare  de  carte  „Drepturile  omului  –  o
problemă  mereu  actuală”,  precum  i  oș
expozi ie de carte cu tema „Să cunoa tem i săț ș ș
aplicăm  prevederile  dreptului  interna ional  alț
drepturilor  omului”  urmată  de  o  vizită  la
„Muzeul Omului” din cadrul Muzeului Jude eanț
de tiin ele Naturii, Prahova.Ș ț

De  asemenea,  în  cadrul  manifestărilor
dedicate Zilei de 10 decembrie se înscrie i ceaș
de-a  V-a  edi ie  a  simpozionului  organizat  cuț
acest prilej i intitulat ș „Drepturile i libertă ileș ț
fundamentale  ale  omului" organizat  de
Funda ia  „Adolescen a”  în  parteneriat  cuț ț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,
Inspectoratul colar al jude ului Prahova i CasaȘ ț ș
Corpului Didactic Prahova la care au participat
cadre didactice, elevi, studen i, reprezentan i aiț ț
unor  structuri  guvernamentale  iș
neguvernamentale,  jude ene  i  locale,ț ș
reprezentan i din cultură i educa ie, comunicareț ș ț
media. 

Tot  în  spiritul  evenimentelor  dedicate  Zilei
interna ionale  a  drepturilor  omului,  ț Asocia iaț
pentru Dialog Intercultural din Curtea de Argeș
cu sprijinul Institutului Român pentru Drepturile
Omului  a  organizat  în  Curtea  de  Arge  iș ș
Bucure ti  o  nouă  edi ie  a  evenimentuluiș ț
„Scrisoare  către  trecători”,  campanie  de

con tientizare i informare a popula iei  privindș ș ț
drepturile  omului.  -  În  pregătirea  acestei
campanii i-au dat concursul Colegiul Na ionalș ț
„Vlaicu  Vodă”  Curtea  de  Arge ,  i  colegiiș ș
na ionale  i  licee  din  Bucure ti:  Colegiulț ș ș
Na ional  „Mihai  Viteazul”,  Colegiul  Na ionalț ț
„Ion Luca Caragiale”, Colegiul Na ional „Octavț
Onicescu”,  Liceul  Teoretic  „Lucian  Blaga”,
Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Liceul
bulgar  „Hristo  Botev”,  coala  SuperioarăȘ
„Nicolae Kretzulesu”, coala Generala „GeorgeȘ
Călinescu”.  Elevi  din  aceste  unită i  deț
învă ământ,  îndruma i de profesori,  au pregătitț ț
scrisori  emo ionante  în  care  pledau  pentruț
respectarea  drepturilor  omului,  victorie  a
ra iunii  i  demnită ii  umane,  fundament  înț ș ț
realizarea  libertă ii,  justi iei  sociale  iț ț ș
non-discriminării.  Scrisorile  au  fost  înmânate
trecătorilor,  elevii  desfă urând  astfel,ș
non-formal,  în  stradă,  o  autentică  lec ie  deț
educa ie pentru drepturile omului.ț

În perioada 10-11 decembrie 2014, în cadrul
manifestărilor consacrate Zilei de 10 decembrie
s-a  desfă urat  la  Cheia  dezbaterea  cu  temaș
„Drepturile omului-365 de zile”, organizată de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ț
din  România  (ANUROM) i  Asocia ia  Clubulș ț
de  la  Cheia  „Victor  Dan  Zlătescu”.  În  cadrul
dezbaterilor  s-a  eviden iat  că  România  caț
membru  în  Consiliul  ONU  al  Drepturilor
Omului  i  alte  organisme  interna ionale  iș ț ș
regionale,  s-au  alăturat  eforturilor  comunită iiț
interna ionale în vederea respectării  drepturilorț
omului  în  întreaga  lume.  De  asemenea,  s-a
subliniat  faptul  că  Ziua  de  10  decembrie
reprezintă  un  moment  în  care  trebuie  să
con tientizăm faptul  că  drepturile  i  libertă ileș ș ț
fundamentale ale omului nu pot fi ignorate sau
încălcate. A avut loc i o expozi ie de carte undeș ț
au fost prezentate ultimele publica ii apărute subț
egida  IRDO.  La  manifestare  au  participat
exper i, cadre universitare, cercetători, studen i,ț ț
reprezentan i ai unor organiza ii guvernamentaleț ț
i neguvernamentale cu preocupări în domeniu.ș

Olivia Florescu
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CULTURA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
DREPTUL LA FERICIRE

În  perioada  11-13  decembrie  2014,  s-a
desfă urat  a  II-a  edi ie  a  Conferin eiș ț ț
interna ionale  cu  tema  „Cultura  Europeană  aț
Drepturilor  Omului.  Dreptul  la  fericire”,
organizată  de  Universitatea  Cre tină  „Dimitrieș
Cantemir” Bucure ti, în colaborare cu Institutulș
Interna ional  pentru  Drepturile  Omului,ț
Academia  Română  i  Institutul  Român  pentruș
Drepturile Omului. 

Lucrările  conferin ei  s-au  desfă urat  atât  înț ș
sesiune plenară,  cât  i în cadrul a trei  sec iuniș ț
paralele  dedicate:  reperelor  conceptuale  ale
dreptului la fericire - abordare interdisciplinară,
rolului  i  func iilor  dreptului  în formarea unorș ț
modele  de  comportament  social  i  dezvoltareș
economică  i  bunăstare  socială  -  rela ia  dintreș ț
calitatea  vie ii  i  fericire.  ț ș Obiectivele  generale
ale  evenimentului  au  avut  în  vedere
fundamentarea teoretică i filozofică a dreptuluiș
la fericire, ca un drept de natura constitu ională;ț
cultura fericirii într-o lume inegală; egalitatea de
anse; toleran a i solidaritate socială, precum iș ț ș ș

fericirea socială ca efect al solidarită ii umane;ț
stimularea  interesului  pentru  implicarea  în
respectarea  drepturilor  omului  i  a  libertă ilorș ț
sale  fundamentale,  într-o  societate  dedicată
respectării  demnită ii  i  personalită ii  fiecăruiț ș ț
individ.  De  asemenea,  s-a  urmărit  atingerea
unor aspecte  privind dezvoltarea capacită ii  deț
în elegere a raporturilor între stat i cetă ean - oț ș ț
cale  pentru  fundamentarea  teoriei,  potrivit

căreia omul se află în centrul aten iei statului iț ș
raportul  între  drepturi  i  libertă i  publice  iș ț ș
îndatoririle fundamentale ale cetă enilor. Totodată,ț
promovarea  documentelor  interna ionale  iț ș
regionale  în  materia  drepturilor  omului  iș
promovarea dreptului la educa ie au fost urmărite.ț

Dintre lucrările sus inute în cadrul conferin eiț ț
putem aminti  de:  Rolul  educa iei  în  domeniulț
drepturilor omului în transformarea dreptului la
fericire dintr-un ideal în realitate”, prof. univ. dr.
Irina Moroianu Zlătescu,  „Migra ia  i căutareaț ș
fericirii.  Drepturile  fundamentale  din
perspectivă  legislativă  i  aspecte  privindș
migra ia  în  UE”,  dr.  Marcela  Monica  Stoica,ț
doctorand  Dorel  Gheorghe  Căprar,  doctorand
Mircea  Lupu;  „Via a  independentă  pentruț
persoanele  cu  dizabilită i”,  doctorand  Annaț
Maria  Neagoe;  „Accesul  universal  la  servici
publice  de  calitate  –  mod  de  a  reduce
inegalită ile”,  doctorand Sonia Andreea Stoica;ț
„Educa ia  pentru  drepturile  omului  i  aleț ș
copilului.  Copiii  au drepturi,  to i  au dreptul  laț
fericire”,  dr.  Adrian  Bulgaru;  „Fericirea  ca  iș
concept  juridic  i  con inutul  material  alș ț
dreptului la fericire în sec. XXI: spre o extindere
i  îmbunătă ire  a  conceptului”,  dr.  Mădălinaș ț

Virginia  Antonescu;  „Capacitatea  juridică  a
persoanelor  cu  dizabilită i”,  cercetător  t.ț ș
Marius Mocanu etc.

  
Gheorghe Pârvan

INAUGURAREA CICLULUI DE MANIFESTĂRI CONSACRATE
ÎMPLINIRII A 60 DE ANI DE LA ADERAREA ROMÂNIEI LA ONU

Vineri 14 decembrie, Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  a  inaugurat  ciclul  de
manifestări  consacrate  împlinirii,  la  14
decembrie  2015,  a  60  de  ani  de  la  aderarea
României  la  Organiza ia  Na iunilor  Unite.ț ț
Evenimentul  a  fost  organizat  în  parteneriat  cu
Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din Româniaț ț
(ANUROM)  i  cu  participarea  unorș
reprezentan i ai Ministerului Afacerilor Externeț
(MAE)

În cadrul  lucrărilor  moderate  de prof.  univ.
dr.  Irina  Moroianu  Zlătescu,  participan ii  laț
dezbatere,  reprezentan i  ai  unor  institu iiț ț
guvernamentale  i  neguvernamentale,  auș
eviden iat  contextul  interna ional  existent  înț ț
momentul  aderării  României  la  forumul
mondial,  contribu ia  ării  noastre  la  elaborareaț ț
instrumentelor ONU de promovare i protec ie aș ț
drepturilor  omului i în cadrul organismelor iș ș
mecanismelor ONU. 

DREPTURILE OMULUI 127



Totodată,  s-a  subliniat  rolul  pe  care  îl  are
organiza ia  în  apărarea  drepturilor  omului.ț
Aceasta ac ionează ca forum de apel i ca organț ș
de  anchetă  în  baza  instrumentelor  iș
mecanismelor interna ionale existente, dar i caț ș
diplomat  discret.  Secretarul  general,  Înaltul
Comisar  pentru  Drepturile  Omului,  Consiliul
ONU pentru Drepturile Omului, contribuie, prin
rapoartele,  recomandările  i  rezolu iile  pe careș ț
le  adoptă,  la  diminuarea  violărilor  drepturilor
omului. Nu în ultimul rând s-a subliniat rolul tot
mai  mare  acordat  institu iilor  na ionale  pentruț ț
drepturile omului în sistemul ONU, mai ales o
dată  cu  cel  de  al  doilea  ciclu  al  Mecanismul
interna ional  de  evaluare  periodică  universalăț
(UPR).

i-au  adus  contribu ia  la  realizarea  acestuiȘ ț
eveniment  Florin  aghi,  Ministru  consilierȘ
MAE,  dr.  Catrinel  Brumar,  Agentul
Guvernamental  pentru  Curtea  Europeană  a
Drepturilor Omului, MAE, dr. Adrian Bulgaru,

cercetător tiin ific,  Marius Mocanu, cercetătorș ț
tiin ific,  Olivia  Florescu,  cercetător  tiin ific,ș ț ș ț

dna.  Mihaela  Scarlat,  cercetător  tiin ific,  dna.ș ț
Anna  Neagoe,  doctorand,  Facultatea
Administra ie  Publică,  SNSPA,  Mariana  Du eț ș
(Dumitru),  Universitatea  Ecologică  din
Bucure ti, Vlad Oanea, doctorand, Facultatea deș
Administra ie  Publică,  SNSPA,  Ioan  Zonga,ț
Inspectoratul  Poli iei  Cluj,  Gra ianț ț
Urechiatu-Burian,  doctorand,  Facultatea  de
Administra ie  Publică,  SNSPA,  Tudora cuț ș
Petru  Marian,  Universitatea  Ecologicăț
Bucure ti,  Mircea  Ciocan,  vicepre edinteș ș
SANITAS,  Paula  Ghi escu,  ANFP,  Alveraț
Alexandra Cojocărescu, Secretariatul General al
Guvernului, Sonia Stoica, doctorand, Facultatea
de Administra ie Publică, SNSPA, Daniela Albu,ț
cercetător  tiin ific,  Carmen Năstase cercetătorș ț
tiin ific.ș ț

dr. Adrian Bulgaru

CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROEPENE:
EVALUARE I RĂSPUNS LA NECESITĂ ILE DE FORMARE ALEȘ Ț

PRACTICIENILOR ÎN DREPT I ALE FUNC IONARILOR PUBLICI.Ș Ț
ROLUL ORGANISMELOR NA IONALE PENTRU DREPTURILE OMULUIȚ

ÎN DOMENIUL DREPTURILOR FUNDAMENTALE1

Morten Kjaerum 
Director al Agen iei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europeneț

Doamnelor i domnilor,ș 1

Vă mul umesc pentru această ocazie de a văț
vorbi astăzi, aici, despre formare i despre Cartaș
Drepturilor  Fundamentale  a  Uniunii  Europene.
Este  o  ini iativă  foarte  bună  a  Comisiei  săț
includă acest subiect pe agenda europeană.

Înainte de a face recomandările pentru ca o
astfel de formare să poată avea loc, a  dori maiș
întâi să vă prezint pe scurt motivele pentru care
formarea  în  domeniul  drepturilor  omului  este
atât  de  importantă.  Carta  Drepturilor

1 Din discursul dl. Morten Kjaerum, Director al Agen ieiț
pentru  Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii  Europene
prezentat  în  cadrul  Conferin ei  anuale  privind  Cartaț
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, organizată
de Comisia Europenă, Bruxelles, 17-18 decembrie 2014.

Fundamentale  reprezintă  o  adevărată  busolă
pentru toate politicile UE. Dar, pentru a o utiliza
în  scopul  transpunerii  acestor  drepturi  în
realitate,  este  necesară  con tientizarea  iș ș
dobândirea de noi cuno tin e, atât pentru titulariiș ț
acestor  drepturi,  precum  i  pentruș
administra iile publice, cei care trebuie să punăț
în aplicare aceste drepturi.

Din nefericire trebuie să pornim adesea de la
un  nivel  destul  de  scăzut.  De  exemplu,  două
treimi din popula ia intervievată într-un sondajț
Eurobarometru,  nu  au  auzit  niciodată  despre
Cartă,  iar  60%  dintre  imigran i  sau  dintreț
persoanele  apar inând  minorită ilor  etnice  careț ț
au  răspuns  unui  sondaj  al  Agen iei  pentruț
Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii  Europene
(FRA), fie nu au auzit, fie nu erau prea siguri că
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ar  cunoa te  legisla ia  antidiscriminare.  Tocmaiș ț
de aceea există  o puternică motiva ie  pentru aț
îmbunătă i con tientizarea în acest domeniu.ț ș

În  ceea  ce  îi  prive te  pe  cei  care  auș
îndatorirea ca drepturile să fie aplicate, se poate
spune că i ace tia  au nevoie de formare.  Ceaș ș
mai  importantă  din  această  categorie  este
poli ia. Pentru a vă oferi doar un exemplu, unulț
dintre  sondajele  noastre  a  descoperit  că  65%
dintre  responden i  care  erau  imigran i  sauț ț
persoane apar inând  minorită ilor  etnice  nu  auț ț
raportat  poli iei  diverse incidente rasiste  sau oț
serie de delicte motivate de ură. Acela i tablou îlș
oferă  i  sondajul  nostru  în  rândul  lesbienelor,ș
homosexualilor,  bisexualilor  i  transsexualilorș
(LGBT).

Tocmai  de  aceea  FRA  a  elaborat  pentru
poli ie,  un  manual  de  formare  în  domeniulț
drepturilor fundamentale. Acesta î i propune săș
contribuie  la  promovarea  unei  rela ii  deț
încredere  între  poli ie  i  societate,  prinț ș
integrarea  aspectelor  privind  drepturile  omului
în  activitatea  de  formare  a  poli iei.  Manualulț
oferă  instrumente  practice  pentru  ca  toate
grupurile vulnerabile să fie tratate în mod egal iș
corect de către poli ie.ț

A adar, este  clar  de ce trebuie  să  ac ionămș ț
pentru  a  transforma  drepturile  existente  pe
hârtie,  în  drepturi  concrete,  ale  vie ii  reale.ț
Întrebarea este: cum?

 Exact aici întră în scenă organismele pentru
drepturile omului. Toate statele membre ale UE
au unul sau mai multe organisme responsabile
cu  promovarea  drepturilor  fundamentale  iș
adesea de in mandatul de a analiza i a ascultaț ș
plângerile i suferin ele cetă enilor. Este posibilș ț ț
ca mandatele acestor organisme să se limiteze la
anumite  aspecte  ale  drepturilor  fundamentale,
sau  să  includă  i  desfă urarea  unei  game  deș ș
activită i diferite. Dar toate acestea au în comunț
rolul lor consultativ, precum i obiectivul de aș
include cursuri  de formare i  de consolidare aș
capacită ilor.ț

Cu  toate  acestea,  cercetările  FRA arată  că
doar jumătate din organismele na ionale pentruț
drepturile  omului  din  UE  oferă  cursuri  de
formare privind Carta i legisla ia europeană, iarș ț
mai pu in de jumătate dintre aceste institu ii s-auț ț
ocupat  până  în  prezent  cu  con tientizareaș
opiniei publice privind drepturile fundamentale
în  UE.  De  asemenea,  scopul  cursurilor  de
formare  a  variat  de  la  formarea  exclusivă  a

personalului până la tipuri de formare care s-au
adresat  unor  mii  de  participan i.  De  exemplu,ț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului
organizează  anual  un  curs  de  vară  de  o
săptămână care are în componen ă un modul cuț
privire  la  Cartă,  iar  la  acest  curs  participă
practicieni, cercetători, precum i o varietate deș
reprezentan i ai mediului academicț 2.

Organismele  na ionale  de  drepturile  omuluiț
sunt  specializate  în  drepturi  fundamentale.
Tocmai de aceea expertiza lor ar trebui folosită
în mod sistematic în activită i de formare i deț ș
educare  care  să  se  adreseze  func ionarilorț
publici i publicului larg. Astfel de activită i nuș ț
trebuie să se rezume doar la con tientizarea cuș
privire la Cartă, ci i la con tientizarea unei maiș ș
bune în elegeri a întregii arhitecturi a drepturilorț
fundamentale  i  a  mecanismelor  de  redresareș
existente,  la  care  poate  apela  orice  persoană,
acestea incluzând UE, Consiliul Europei sau la
nivel interna ional.ț

În acest context, pentru a ajuta autorită ile săț
promoveze  i  să  protejeze  drepturileș
fundamentale, FRA a publicat recent împreună
cu Comitetul  Regiunilor,  un ghid intitulat  „Să
facem  drepturile  să  devină  reale:  ghid  pentru
autorită ile locale i regionale”.ț ș

Publica ia face referire la lec iile învă ate peț ț ț
parcursul activită ii de zi cu zi i oferă exempleț ș
practice  selectate  din  instrumentarul  FRA
publicat  sub  titlul   „Aderarea  la  drepturile
fundamentale”.

Acest instrumentar a fost elaborat cu scopul
de a reduce prăpastia dintre teorie i practică înș
implementarea  drepturilor  fundamentale  prin
cooperarea  eficientă  dintre  func ionarii  publiciț
apar inând  tuturor  nivelurilor  guvernamentale,ț
de  la  cel  local  la  cel  interna ional,  obiectivulț
principal  fiind  integrarea  drepturilor
fundamentale în munca de zi cu zi în domeniul
elaborării  de  politici,  a  oferirii  unor  servicii,
precum  i  în  domeniul  practicilorș
administrative.  Ce  înseamnă  acest  lucru?  Pe
scurt,  a  ne  asigura  că  nu  numai  interesul
institu ional este luat în considerare, ci i fiecareț ș
persoană în parte.

Această  abordare  comună  este  deosebit  de
importantă,  deoarece  Uniunea  Europeană  este
un sistem de guvernare pe mai multe niveluri.
Tocmai de aceea, ca urmare a adoptării Cartei,

2 Universitatea Interna ională a Drepturilor Omului – ț
Cheia.
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este atât de important  angajamentul  membrilor
Comitetului Regiunilor „de a asigura o maximă
protec ie  a  drepturilor  fundamentale  la  toateț
nivelurile de guvernare”.

Un  rol  deosebit  de  important  revine
municipalită ilor  i  regiunilor.  Ele  se  află  celț ș
mai  mult  în  prima  linie  a  livrării  de  servicii
pentru  cetă eni,  ocupându-se  cu  problemele  iț ș
preocupările  oamenilor  -  începând  de  la
colarizarea la o vârstă fragedă i terminând cuș ș

îngrijirea  de  care  au  nevoie  bătrânii.  De
exemplu,  în  rapoartele  i  sondajele  noastre,ș
documentăm aspecte ale discriminării romilor în
sistemul educa ional.ț

Formarea  trebuie  să  aibă  loc  acolo  unde
necesită ile  specifice  sunt  cel  mai  bineț
cunoscute  i  au  legătură  cu  profesiile  care  auș
nevoie  de  aceasta.  Să luăm de exemplu  cazul
personalului  paznicilor  din  sănătate.  Una  din
cinci persoane din categoria LGBT se plânge de
manifestarea  unei  curiozită i  deplasate,  sau  deț
tratamentul  neadecvat  din  partea  acestei
categorii de personal medical.

Dar  paznicii  de  frontieră?  Asculta i  doarț
această  mărturie  a unei femei  din Bangladesh,
solicitantă de azil, care a fost intervievată de noi
pe un aeroport european:

 „Mă aflam la centrul de depunere a cererii
de  azil  de  10  zile  i  acolo  nu  s-a  întâmplatș
nimic. Dar apoi am fost adusă aici. A trebuit să
mă  dezbrac  complet.  Nu  aveam nimic  asupra
mea. Pe urmă mi s-a spus în repetate rânduri să
mă a ez i să mă ridic în picioare,  […] i  euș ș Ș
sunt  om.  De ce  mi-au  făcut  a a  ceva?  Este  oș
foarte  mare  umilin ă.  Simt  că  încă  îmi  vâjâieț
capul.” 

Educa ia  i  formarea  în  domeniul  Carteiț ș
trebuie  să  adopte  o  abordare  integrată,  cu
referire  la  drepturile  omului  în  termeni  mai
generali  i  să  explice  cum  se  rela ioneazăș ț
acestea  la  alte  instrumente  de  bază  ale
drepturilor omului la nivel na ional, european iț ș
interna ional. Cursurile de formare cu privire laț
Cartă nu trebuie să reprezinte un scop în sine iș
nu  trebuie  să  contribuie  la  o  no iuneț
eurocentristă  a  drepturilor  fundamentale.  O
astfel de formare nu trebuie să se limiteze doar
la  întrebarea  importantă,  dar  tehnică  dacă  se
aplică  Carta  ca  un  text  juridic.  O formare  de
substan ă privind Carta ar trebui să explice ce seț
poate  întâmpla  în  cazuri  concrete,  când
principiile  acesteia  nu  se  aplică,  dar  limitările

generale  ale  legisla iei  UE  i  ale  Cartei  înț ș
special, nu trebuie folosite drept scuză de a nu
ac iona  pentru  con tientizarea  i  luarea  înț ș ș
considerare a drepturilor fundamentale  dincolo
de scopul legisla iei europene.ț

Mai mult  decât  atât,  experien a  noastră  dinț
cooperarea cu păr ile implicate la nivel na ionalț ț
confirmă  ceea  ce  este  evident.  Formarea  în
limba  ării  respective  are  un  impact  mult  maiț
mare. De asemenea, ar fi mult mai practic să ne
axăm  mai  degrabă  pe  implementare  decât  pe
teorie.  În  mod  ideal  formarea  ar  trebui  să
implice persoane care doresc să aducă exemple
din  lumea  reală.  Astfel,  cursurile  de  formare
având ca temă azilul ar trebui să fie predate de
organiza ii  care  lucrează  în  domeniul  azilului,ț
cele privind persoanele cu dizabilită i să impliceț
organiza ii  pentru  persoanele  cu dizabilită i,  iț ț ș
a a mai departe.ș

De  asemenea,  nu  trebuie  să  uităm  de
importan a  formării  formatorilor.  Aplicarea  iț ș
implementarea  Cartei  i  a  drepturilorș
fundamentale într-un sens mai larg sunt extrem
de complexe i se schimbă de-a lungul timpului.ș
Este  foarte  important  ca  formatorii  să  fie  la
curent  cu  cele  mai  noi  evolu ii  i  săț ș
împărtă ească  din experien a  i  practica  lor  înș ț ș
beneficiul tuturor. 

Trebuie să luăm în considerare i alternativaș
de  a  gândi  în  afara  tiparelor.  Formarea  nu
trebuie  să însemne întotdeauna predarea într-o
sală de clasă i nici neapărat cursuri on-line. Oș
alternativă viabilă ar putea fi  i  instruirea prinș
intermediul centrelor sau re elelor de expertizăț
de  specialitate  pentru  a  dota  practicienii  cu
abilitatea  de  a  gestiona  drepturile  omului  în
contextul  provocărilor  de  zi  cu  zi.  Totodată,
pregătirea în domeniul drepturilor omului, fără a
fi neapărat de sine stătătoare, ar putea fi inclusă
i  în  alte  cursuri  de  formare.  O  astfel  deș

abordare ar putea crea ocazia pentru a ajunge la
un public interesat mai larg, la persoane care nu
s-au  obi nuit  în  munca  lor  să  privească  dinș
unghiul  drepturilor  fundamentale  i  care acumș
ar  putea  deveni  mult  mai  con tiente  deș
importan a acestora. În aceste sens colaborareaț
Agen iei  pentru  Drepturi  Fundamentale  cuț
Frontex3 cu  privire  la  inserarea  drepturilor
fundamentale  în  formarea  poli i tilor  deț ș

3 Agen ia  Europeană  pentru  Gestionarea  Cooperăriiț
Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale
Uniunii Europene.
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frontieră este un astfel de exemplu.
Munca de teren a FRA la grani ele maritime,ț

terestre i aeriene, contribuie în cadrul cursurilorș
de formare cu cuno tin e detaliate cu privire laș ț
problemele  reale  de  respectare  a  drepturilor
fundamentale cu care s-ar putea confrunta, ceea
ce  conferă  o  valoare  i  o  relevan ă  în  plusș ț
acestui tip de formare.

Dar  munca  depusă  de  FRA  pentru  o  mai
mare  con tientizare  cu  privire  la  Cartaș
Drepturilor Fundamentale nu se limitează doar
la atât.

 Profesioni tii  din  domeniul  juridic  potș
beneficia  de  manuale  având  ca  temă  legile
azilului, protejarea datelor, nediscriminarea, iar
în  curând  i  drepturile  copilului,  toate  acesteaș
având legătură directă cu Carta i cu drepturileș
Cartei. 

 To i cei care caută un sprijin în rezolvareaț
unor  probleme  din  sfera  drepturilor
fundamentale,  vor  putea  curând  consulta
instrumentul  nostru pilot  de informare on-line,
Clarity4. Luând drepturile Cartei ca pe un punct
de  plecare,  putem  identifica  care  sunt  acele
organisme na ionale sau non juridice pe care leț
putem ajuta. Proiectul pilot Clarity se va integra
curând în portalul EU's e-Justice.

 De  asemenea,  poate  fi  accesată
Chartpedia,  instrumentul  nostru  on-line  iș

4 Proiect  realizat  de  FRA în  parteneriat  cu  12  institu iiț
na ionale  de  drepturile  omului  din  state  membre  aleț
Uniunii  Europene  (Austria,  Cipru,  Finlanda,  Fran a,ț
Ungaria,  Italia,  Polonia,  Portugalia,  Slovacia,  Irlanda,
Spania  i  România).  Acesta  î i  propune  să  creeze  unș ș
instrument on-line pentru identificarea u oară a celor maiș
potrivite organisme non-judiciare cu atribu ii în domeniulț
drepturilor omului pentru o anumită categorie de drepturi
fundamentale.  Instrumentul  online  va  acoperi  diferite
domenii  privind  drepturile  omului,  inclusiv  cel  privind
discriminarea.  Totodată,  crearea  acestui  instrument
vizează i oferirea de informa ii asupra modului în care iș ț ș
unde  trebuie  depusă  o  peti ie  sau  de  unde  pot  primiț
asisten ă persoanele vătămate.ț

aplica ia noastră mobilă EU CharterApp, pentruț
a afla mai multe detalii despre Cartă i despreș
cum  aceasta  este  strâns  legată  de  legisla iaț
na ională  i  europeană,  precum  i  deț ș ș
jurispruden a UE. ț

 În general, rapoartele noastre, cu nivelul
lor ridicat de documentare i cu aten ia acordatăș ț
detaliilor, stimulează formarea. 

În  concluzie,  dacă  dorim  să  sporim
con tientizarea  cu  privire  la  Cartă  i  laș ș
drepturile  conferite  de  aceasta,  este  vital  să
apelăm la  expertiza  i  cuno tin ele  institu iilorș ș ț ț
na ionale  pentru  drepturile  omului  i  laț ș
organismele  de  promovare  a  egalită ii.  Esteț
absolut  necesar  ca  formarea  să  se  adreseze
autorită ilor  publice  i  unui  mare  număr  deț ș
func ionari  publici,  care  interac ionează  cuț ț
publicul zi de zi în coli, în spitale, precum i înș ș
administra ie.  De  asemenea  este  extrem  deț
important  să  creăm  pun i  la  toate  nivelurile,ț
european,  na ional,  regional  i  local  pentru  aț ș
promova mai bine drepturile tuturor oamenilor
de pe teritoriul UE.

Există  un  proverb  despre  învă ătură  careț
spune „carte  pu ină – pericol  mare”.  Cu toateț
acestea a  spune că în cazul nostru a nu învă aș ț
deloc este un lucru i mai rău.ș

Vă mul umesc.ț
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DIN ACTIVITATEA AGEN IEI PENTRU DREPTURI FUNDAMENTALE AȚ
UNIUNII EUROPENE (FRA)

Îndrumarul  Agen iei  pentru  Drepturiț
Fundamentale,  cu titlul „Aderarea la drepturile
fundamentale” a fost prezentat  pe 1 octombrie
a.c.,  în cadrul unui seminar care a avut loc la
Valletta,  Malta.  La  seminar  au  participat
reprezentan i  ai  FRA,  numeroase  oficialită iț ț
guvernamentale, precum i Comisia  Na ionalăș ț
pentru  Promovarea  Egalită ii,  reprezentan i  aiț ț
diverselor  ministere  i  ai  Comisiei  Na ionaleș ț
pentru Persoanele cu Dizabilită i. De asemenea,ț
pe  20  octombrie,  FRA  a  prezentat  această
publica ie i în cadrul unui seminar care a avutț ș
loc la Helsinki, în Finlanda. 

În  perioada  2-3  octombrie,  a  avut  loc  la
Bruxelles  Conferin a  Interna ională  la  nivelț ț
înalt,  cu tema „Incluziunea  popula iei  roma laț
fa a  locului”,  organizată  de  către  Comisiaț
Europeană  i  de  Consiliul  Europei.  Aceastăș
conferin ă i-a propus să le ofere primarilor, darț ș
i  reprezentan ilor  comunită ii  rome,  oș ț ț

platformă  de  discu ie  cu  privire  la  progresulț
înregistrat  i  lec iile  învă ate  până  în  prezent.ș ț ț
Prin programul cu acronimul ROMACT, ini iatț
de  Comisia  Europeană  împreună  cu  Consiliul
Europei,  se  dore te  promovarea  incluziuniiș
sociale  a  comunită ii  roma  la  nivel  local  iț ș
regional,  fiind  deja  implementat  în  40  de
municipalită i  din Bulgaria, România, Ungaria,ț
Slovacia  i  Italia  încă  din  2013.  La  acestș
eveniment  au  participat  mai  mult  de  400  de
reprezentan i  ai  autorită ilor  publice  locale  dinț ț
30 de ări, precum i reprezentan i ai institu iilorț ș ț ț
na ionale i europene.ț ș

Exper i  ai  Agen iei  pentru  Drepturiț ț
Fundamentale au prezentat pe 3 octombrie a.c.,
la  Bruxelles  studiile  i  cercetările  realizate  înș
domeniul  drepturilor  copilului,  în  cadrul
Grupului  de  lucru  al  Consiliului  Europei  pe
probleme  de  drepturi  fundamentale,  drepturi
cetă ene ti  i  dreptul  la  mi carea  liberă  aț ș ș ș
persoanelor.  Exper ii  FRA  au  contribuit  laț
discu ia privind sistemele de protejare integratăț
a copiilor în procedurile judiciare i a prezentatș
munca sa recentă în domeniu. S-a vorbit despre
consolidarea  i  identificarea  unor  sisteme  deș
protec ie a copilului în cele 28 de state membreț
ale  Uniunii  Europene.  De  asemenea,
reprezentan ii  FRA  au  prezentat  rezultateleț
studiilor privind copiii i justi ia, studii care s-auș ț

axat  pe  tratamentul  copiilor  ca  victime  sau
martori  în procese penale sau civile.  În cadrul
acestui studiu au fost realizate interviuri cu 574
de  practicieni  (judecători,  avoca i,  asisten iț ț
sociali) din 10 state membre. Rezultatele finale
vor  fi  publicate  în  2015.  În  prezent  Agen iaț
intervievează  i  o  serie  de  copii  din  stateleș
membre  pentru  a  aprofunda  acest  studiu  i  aș
include  rezultatele  noilor  interviuri  în
concluziile finale ale acestui studiu.

Reprezentan i  FRA  au  participat  la  unț
seminar  cu  tema  „Îmbunătă irea  cooperăriiț
Organiza iei  Na iunilor  Unite  cu  organismeleț ț
regionale pentru drepturile omului”, care a avut
loc  în  perioada  8-9 octombrie  la  Geneva,  sub
egida  Biroului  Înaltului  Comisariat  pentru
Drepturile Omului.

Comisia  Europeană  împreună  cu  Re eauaț
Europeană  a  Institu iilor  pentru  Drepturileț
Omului  a  organizat  pe  8  octombrie  a.c.,  la
Bruxelles,  o  conferin ă  cu  tema  „Drepturileț
persoanelor  vârstnice  aflate  în  îngrijire  pe
termen  lung”,  conferin ă  la  care  reprezentan iiț ț
FRA au participat în mod activ.

Comitetele  parlamentare  na ionale  s-auț
întâlnit  la  Roma,  pe  13  octombrie  pentru  o
dezbatere  privind  drepturile  fundamentale.  Cu
această ocazie a luat cuvântul i directorul FRA,ș
Morten Kjareum.

Totodată,  FRA  a  participat  la  Geneva  la
întâlnirea  comitetului  Consiliului  ONU pentru
Drepturile  Omului  având  ca  temă  de  discu ieț
rasismul i xenofobia, din 14 octombrie 2014.ș

Observatorul  guvernului  spaniol  pentru
violen a în familie i de gen a acordat Agen ieiț ș ț
premiul  anual  în  semn  de  recunoa tere  aș
activită ii  acesteia  în  combaterea  violen eiț ț
împotriva  femeilor. În cadrul  ceremoniei,  ce  a
avut  loc  la  Madrid,  Directorul  FRA,  Morten
Kjareum, a vorbit despre semnifica ia i rolul peț ș
care  studiul  FRA  l-a  avut  în  combaterea
violen ei  împotriva  femeilor  din  întreagaț
Europă.

În aceeasi perioadă Agen ia pentru Drepturiț
Fundamentale a Uniunii Europene a coordonat
la  Sofia  un  seminar  pe  tema  drepturilor
fundamentale,  în  cooperare  cu  Ministerul
Afacerilor  Externe.  Exper ii  FRA au prezentatț
reprezentan ilor mai multor ministere realizările,ț
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dar i problemele cu care se confruntă Bulgariaș
în domeniul drepturilor fundamentale.  Au avut
loc  dezbateri  privind  viitorul  libertă ii  înț
Uniunea Europeană, securitatea i politicile dinș
domeniul  justi iei.  Ca  un  mijloc  de  sprijinț
pentru  autorită ile  bulgare  în  vedereaț
implementării drepturilor fundamentale, au fost
prezentate  instrumente  concrete  i  practiciș
promi ătoare privind implementarea drepturilorț
fundamentale, con inute în instrumentarul FRAț
„Aderarea la drepturile fundamentale”.

În  perioada  15-16  octombrie,  FRA  a
organizat  în  cooperare  cu  ora ul  Toulouse  unș
seminar  interactiv  cu  tema  „O  con tientizareș
sporită  privind  rolul  oficialită ilor  locale  înț
implementarea  drepturilor  fundamentale”.
Astfel,  autorită ile  locale  au  putut  explora  noiț
modalită i  de  implementare  i  protejare  aț ș
drepturilor fundamentale,

Pe  23  octombrie  2014.,  s-au  discutat
condi iile unei mai strânse cooperări între FRAț
i  mecanismele  financiare  ale  Asocia ieiș ț

Europeane  a  Liberului  Schimb  (EFTA),  în
vederea  promovării  i  sprijinirii  drepturilorș
fundamentale. S-au discutat termenii unui acord
de  cooperare  care  va  fi  adoptat  ulterior.
Cooperarea  dintre  cele  două  organiza ii  vaț
contribui la asigurarea unor fonduri pentru arii
prioritare  de  interven ie,  fonduri  care  vor  fiț
alocate  statelor  membre  beneficiare  ale  unor
astfel de programe. Accentul se pune în special
pe  consolidarea  drepturilor  fundamentale  ,
combaterea excluderii sociale i a discriminării,ș
precum  i  pe  sprijinirea  unor  ini iative  aleș ț
societă ii civile.ț

Reprezentan ii  FRA  s-au  întâlnit  pe  4ț
noiembrie  la  Strasbourg  cu  reprezentan iiț
biroului  grefierului  Cur ii  Europene  aț
Drepturilor  Omului  i  cu  Divizia  Consiliuluiș
Europei  pentru  Drepturile  Copilului,  pentru  a
discuta textul în lucru al unui manual de drept
european privind drepturile copilului.

Sub egida pre edin iei italiene a UE, re eauaș ț ț
persoanelor  guvernamentale  de  contact  pentru
drepturile  lesbienelor,  homosexualilor,
bisexualilor  i  transsexualilor  (LGBT)  s-aș
întrunit la Roma pe 10 noiembrie, în cadrul unei
conferin e cu tema „Despre orientarea sexuală iț ș
discriminarea  de  gen”.  De  asemenea,  s-au
aniversat 10 ani de la înfiin area re elei,  iar  laț ț
conferin ă au participat reprezentan i ai 11 stateț ț
membre  UE,  precum  i  reprezentan i  ai  altorș ț

state,  reprezentan i  ai  Biroului  Înaltuluiț
Comisariat  pentru  Drepturile  Omului,  ai
Comisiei  Europene  i  ai  Consiliului  Europei.ș
Dezbaterile  s-au  axat  pe  noile  provocări  ale
multiplelor  evolu ii  în  legisla ie  atât  la  nivelț ț
european cât i na ional.ș ț

Pe 19 noiembrie 2014, cu ocazia aniversării a
25  de  ani  de  la  adoptarea  Conven iei  ONUț
privind  drepturile  copilului,  Agen ia  pentruț
Drepturi  Fundamentale  a  lansat  un  apel  către
UE  i  statele  membre  de  a- i  reînnoiș ș
angajamentul  pentru  respectarea  i  protejareaș
drepturilor  copilului,  precum  i  pentruș
îndeplinirea lor în practică, conform Conven iei.ț
Pe teritoriul Uniunii Europene încă nu sunt pe
deplin  respectate  drepturile  copilului,  în  ciuda
eforturilor  institu iilor  europene  i  a  statelorț ș
membre,  violen a,  sărăcia  i  discriminarea  înț ș
privin a accesului la o educa ie de calitate i laț ț ș
alte  servicii  încă persistă.  Cu aceste  lipsuri  se
confruntă  în  special  copiii  care  fac  parte  din
categorii  vulnerabile  precum  minorită ileț
marginalizate, migran i sau solicitan i de azil.ț ț

„Respectarea  drepturilor  copilului  este  o
obliga ie  juridică  pentru  noi  to i.  Cu  toateț ț
acestea i în ciuda eforturilor Uniunii Europeneș
i a statelor sale membre, încălcarea drepturilorș

economice  i  sociale,  discriminarea  iș ș
inegalitatea  continuă  să  persiste  în  via a  preaț
multor copii din UE” a declarat directorul FRA,
Morten  Kjareum.  Totodată,  Europa  trebuie  să
depună  un  efort  comun  pentru  crearea  unui
sistem integrat de protec ie a copilului, care săț
garanteze drepturile copiilor de pe tot teritoriul
european.  Carta  Europeană  a  Drepturilor
Fundamentale,  directivele  i  agenda  UE  cuș
privire  la  drepturile  copilului  demonstrează
angajarea  Uniunii  i  a  statelor  membre  pentruș
protejarea  drepturilor  copilului.  Cu  această
ocazie  FRA  a  comunicat  i  concluziileș
cercetărilor întreprinse. Acestea reflectă realită iț
tulburătoare  cu  care  copiii  din  Uniunea
Europeană se confruntă la ora actuală.

În  cadrul  proiectului  pilot  FRA  „Lec iiț
învă ate  din  proiectul  pilot  al  angajării  iț ș
implicării locale a romilor” (LERI), a avut loc la
Bruxelles,  în  perioada  20-21  noiembrie,  un
seminar  interna ional  pentru  a  dezbateț
experien ele  acumulate  i  lec iile  învă ate  înț ș ț ț
timpul  fazei  pilot  a  proiectului.  Pentru  acest
proiect au fost alese ca loca ii Mantua, Italia iț ș
Hrabusice,  Slovacia.  Proiectul  a  avut  ca  scop
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verificarea  diferitelor  metode  de  cercetare
privind  participarea,  precum  i  evaluareaș
necesită ilor  comunită ilor  locale  i  a  altorț ț ș
factori  implica i.  Au  participat  exper i  iț ț ș
coordonatori  de  ară  din  11 state  membre  aleț
UE. 

Agen ia  pentru  Drepturi  Fundamentale  aț
prezentat  două  studii  în  cadrul  Conferin eiț
Europene  de  Statistică,  care  a  avut  loc  în
perioada 24-25 noiembrie a.c., la Roma. Aceste
studii  se  axează  pe  problemele  cu  care  se
confruntă cei care colectează date, mai ales în
privin a acelor comunită i greu de accesat i facț ț ș
referire  la  sondajele  FRA care  vin în  sprijinul
politicilor  pentru  respectarea  i  protejareaș
drepturilor fundamentale. Conferin a i-a propusț ș
să faciliteze dialogul dintre speciali tii europeniș
i  utilizatorii  finali  ai  statisticilor  europene.ș

Dezbaterile  au  avut  ca  teme,  cererile  iș
problemele  utilizatorilor,  schimbul  de  bune
practici  în  producerea  datelor,  modalită iț
inovatoare  de  vizualizare  i  comunicare  aș
statisticilor,  precum  i  noi  metodologii  deș
colectare i analiză a datelor.  ș

Pe  25  noiembrie,  a.c.  directorul  FRA  a
întreprins  vizite  în  regiunea  Spis,  Slovacia,
pentru  a  afla  din  teren  problemele  cu  care  se
confruntă  popula ia  romă  în  activită ile  deț ț
dezvoltare  locală.   A fost  vizitată  localitatea
Hrabusice, unde FRA implementează un proiect
pilot (LERI). Scopul acestei vizite în teren este
o  documentare  la  prima  mână  cu  privire  la
problemele  popula iei  roma.  Directorul  s-aț
întâlnit  cu  primarul,  cu  reprezentan i  aiț
ONG-urilor  locale  i  cu  reprezentan i  aiș ț
comunită ii. De asemenea, a avut loc o întâlnireț
cu  dl,  Pollak,  ,persoana  de  contact  pentru
na ionalitatea  romă  din  Slovacia.  În  acestț
context  s-a  discutat  Strategia  na ională  deț
integrare a romilor i felul în care FRA ar puteaș
sprijini  implementarea  acesteia.  Cu  ocazia
vizitei de lucru s-au putut analiza i concluziileș
publica iei recente a FRA, intitulată „Educa ia:ț ț
situa ia  popula iei  rome  în  11  state  membreț ț
UE”.  Acest  Raport  semnalează  faptul  că
problemele  economice  reprezintă  unul  dintre
factorii care diminuează participarea popula ieiț
roa  în  procesul  de  educa ie.  Spre  exemplu,ț
copiii  romi din Strelniky trebuie să meargă în
fiecare zi pe jos o oră ca să ajungă la coală iș ș
încă  o  oră  la  întoarcere,  fiindcă  nu  există  un
autobuz al colii, iar părin ii nu î i pot permiteș ț ș

cumpărarea  biletelor  de  autobuz  pentru
transportul în comun.

Institutul Ludwig Boltzman a organizat pe 25
noiembrie  a.c.,  un  grup  de  dezbatere  asupra
Cartei  Fundamentale  a Drepturilor  Omului   în
contextul  proiectului  finan at  din  fonduriț
europene „Să facem din Carta Fundamentală a
Drepturilor  Omului  un  instrument  viabil”.
Evenimentul a avut loc la Academia diplomatică
din  Viena.  În  deschidere  au  luat  cuvântul
vicepre edintele Consiliului de Administra ie alș ț
FRA i directorul Institutului  pentru Drepturileș
Omului, Ludwig Boltzmann. 

Un  seminar  cu  tema  „rela ii  media  pentruț
agen iile UE” a avut loc la Bruxelles în perioadaț
25-26  noiembrie,  a.c..  Seminarul  a  fost
organizat printr-un parteneriat al agen iilor UE,ț
printre care i FRA. Evenimentul s-a bucurat deș
participarea  a  cel  pu in 18 agen ii  ale  Uniuniiț ț
Europene.  A avut loc un schimb de experien ăț
privind  strategii  de  comunicare,  precum  iș
tehnici  de  evaluare  i  măsurare  a  impactuluiș
comunicărilor  media.  Evenimentul  a contribuit
la o mai mare cunoa tere a bunelor practici înș
domeniul  comunicării,  precum  i  la  o  ș mai
strânsă  rela ie  între  FRA  i  Consiliul  UE.ț ș
Participan ii  au  primit  informa ii  valoroaseț ț
despre cum „se vinde” o tire i s-au întâlnit cuș ș
redactori i editori de la Euronews, Euractiv iș ș
European Voice. 

Agen ia  pentru  Drepturi  Fundamentale  i-aț ș
prezentat activitatea precum i concluziile finaleș
ale  conferin ei  cu  titlul  „Despre  discriminareaț
pe  baza  orientării  sexuale  sau  a  identită ii  deț
gen”, conferin ă care a fost organizată împreunăț
cu  Secretariatul  Consiliului  European  iș
pre edin ia italiană UE, pe data de 28 octombrieș ț
2014.

Reprezentan i  ai  FRA  au  luat  cuvântul  laț
reuniunea Comitetului pentru For a de Muncă iț ș
Probleme  Sociale  din  Parlamentul  European,
care  a  avut  loc  pe  1  decembrie,  a.c..  S-au
discutat  aspecte  legate  de  directiva  privind
dreptul de egalitate la angajare, Conven ia ONUț
privind drepturile  persoanelor  cu dizabilită i  iț ș
strategii  pentru  Europa  2020.  Acest  Comitet
parlamentar  este  responsabil  de  politicile  de
angajare  în  muncă  i  de  toate  aspecteleș
politicilor sociale, a condi iilor de muncă i deț ș
formare,  precum  i  de  libera  circula ie  aș ț
muncitorilor i pensionarilor.ș

Agen ia  pentru  Drepturi  Fundamentale  aț
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prezentat  pe 2 decembrie,  a.c. date recente ale
studiului  său  privind  violen a  împotrivaț
femeilor,  în  cadrul  unei  conferin e  dedicatăț
combaterii  violen ei  împotriva femeilor, care aț
avut loc la Budapesta. Au participat factori  de
decizie,  autorită i  publice,  oameni  de  tiin ă,ț ș ț
furnizori  de  servicii,  reprezentan i  aiț
ONG-urilor,  ambasadori,  presă.  Conferin a  aț
fost  organizată  de  două ONG-uri  din  Ungaria
(Femei  pentru  Femei  împotriva  Violen ei  iț ș
Patent).  Ambele  organiza ii   au  întreprinsț
campanii  ample  de  con tientizare  privindș
fenomenul  violen ei  împotriva  femeilor  iț ș
sprijină  de  mul i  ani  victimele  unor  astfel  deț
abuzuri.  Conferin a  i-a  propus  să  prezinteț ș
participan ilor  cele  mai  recente  evolu ii  înț ț
domeniul  cercetării,  elaborării  de  politici,
militantismului  i  sprijinului  împotrivaș
violen ei, adresându-se cu precădere asisten ilorț ț
sociali,  reprezentan ilor poli iei i ai sistemuluiț ț ș
juridic, dar i politicienilor i tuturor celor careș ș
lucrează  în  domeniul  combaterii  violen eiț
asupra femeilor.

Pe 5 decembrie, a.c. a avut loc la Viena, cea
de  a  27-a  întâlnire  a  Comitetului  tiin ific  alȘ ț
FRA.  Membrii  comitetului  au  discutat
rapoartele în lucru ale Agen iei, iar Comitetul aț
fost  informat  cu  privire  la  grupul  de  lucru
privind integrarea romilor i re eaua FRANET.ș ț
De asemenea, Comitetul i-a expus punctele deș
vedere privind programul anual de lucru al FRA
pe 2016 i a discutat stadiul Raportului Anual,ș
care se află în pregătire.

Reprezentan i FRA au luat parte la Forumulț
european  pentru  guvernarea  i  gestionareaș
datelor,  care  a  avut  loc  la  Paris,  în  date  de  8
decembrie  2014, i  care  în  acest  an  s-aș
concentrat  pe  tema  „protejarea  datelor  cu
caracter privat, inova ie i supraveghere – careț ș
ar  trebui  să  fie  cadrul  etic  pentru  Europa?".
Conferin a a abordat teme de actualitate legateț
de  punerea  în  aplicare  sau  folosirea  datelor
privind via a privată i protec ia datelor, în ceeaț ș ț
ce  prive te  supravegherea  la  nivel  mondial  iș ș
s-au  prezentat  cele  mai  recente  inova ii  iț ș
evolu ii tehnologice în domeniu.ț

Participan i din partea FRA au contribuit  laț
dezbaterile din cadrul conferin ei cu titlul „Suntț
luate drepturile omului în serios de către UE?”,
conferin ă  care  a  avut  loc  la  Stockholm,  înț
Suedia, pe 8 decembrie a.c. Grupul de dezbatere
din  care  a  făcut  parte  FRA s-a  axat  atât  pe

realizările  actuale  cât  i  pe  provocările  dinș
domeniul  respectării  i  protejării  drepturilorș
omului în Uniunea Europeană. 

În  data  de 8 decembrie  2014,  reprezentan iț
FRA au participat  la  Bruxelles,  la  un seminar
organizat  de  Institutul  European  de  Gen,  sub
titlul  „Spre  o  abordare  comună  în  colectarea
datelor  administrative  privind  violen aț
împotriva  femeilor  în  UE:  poli ia  i  justi ia”.ț ș ț
Contribu ia FRA a adus în discu ie fezabilitateaț ț
i  definirea  indicatorilor  UE  privind  violen aș ț

împotriva  femeilor  i  a  analizat  problemeleș
actuale  i necesită ile  cele mai urgente privindș ț
reglementările interna ionale în domeniu.ț

Pe  9  decembrie  2014,  FRA  i  Re eauaș ț
europeană  a  organismelor  de  promovare  a
egalită ii (Equinet) s-au întâlnit pentru a discutaț
despre  modul  în  care  poate  fi  consolidată
cooperarea  între  organismele  de  promovare  a
egalită ii,  i  organiza iile  europene  iț ș ț ș
interna ionale  de  combatere  a  violen eiț ț
împotriva  femeilor. La  reuniune  s-au  discutat
datele  ob inute  din  studiile  i  sondajele  FRAț ș
privind violen a  împotriva  femeilor, precum iț ș
modul  în  care  datele  pot  fi  folosite  la  nivel
na ional.  De  asemenea  discu iile  s-au  axat  peț ț
standarde  i  instrumente  interna ionale  iș ț ș
europene  privind  violen a  împotriva  femeilor,ț
bune  practici  i  expertiză  în  domeniu.ș
Reuniunea  a  făcut  parte  din  ini iativa  ad-hocț
Equinet  privind  violen a  împotriva  femeilor,ț
care  a  fost  creată  pentru  organismele  de
promovare a egalită ii pentru a oferi oportunită iț ț
de  a  câ tiga  experien ă,  a  discuta  despreș ț
problemele  stringente  i  pentru  identificareaș
unor posibilită i de cooperare între organismeleț
de  promovare  a  egalită ii  i  reprezentan ii  deț ș ț
bază  în  acest  domeniu,  la  nivel  european  iș
interna ional.ț

Cu ocazia  Zilei  Interna ionale  a  Drepturilorț
Omului, reprezentan i ai FRA au luat cuvântulț
pe  10  decembrie,  în  cadrul  unui  eveniment
organizat la Bruxelles de Consiliul European iș
pre edin ia belgiană a Consiliului.ș ț  Evenimentul
a avut ca temă protejarea eficientă a drepturilor
omului în epoca digitală. Dezbaterile s-au referit
la  problemele  de drepturile  omului  cu  care se
confruntă utilizatorii de internet i la posibilită iș ț
de  redresare  ale  acestora.  Unul  dintre
obiectivele  principale  a  fost  i  sprijinireaș
implementării  eficiente  a  Ghidului  Consiliului
Europei  privind  drepturile  omului  pentru
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utilizatorii  de  internet,  precum  iș
Memorandumul explicativ al acestuia.

Agen ia  pentru  Drepturi  Fundamentale  aț
participat  pe  10  i  11  decembrie  la  douăș
evenimente  organizate  la  Bruxelles  de  către
Grupul European al Exper ilor privind tranzi iaț ț
de  la  îngrijirea  institu ională  a  persoanelorț
vârstnice  i  cu  dizabilită i,  la  cea  bazată  peș ț
interven ia comunită ii.  ț ț S-a discutat  cum poate
promova  UE  îngrijirea  de  către  familie  a
persoanelor cu dizabilită i  pentru ca acestea săț
poată  avea  o  via ă  independentă.  Pe  11ț
decembrie  a  avut  loc  tot  cu  acest  prilej  i  oș
întâlnire  de  lucru  la  care  au  participat
reprezentan i  ai  statelor  membre  UE,  aiț
Comisiei  Europene  precum  i  organiza ii  aleș ț
societă ii civile.ț

Tot  pe  10  decembrie  2014,  reprezentan iț
FRA au luat cuvântul în cadrul unei conferin eț
organizate  de  către  Consiliul  Baroului  Italian.
Conferin a  a  avut  ca  temă  supraveghereaț
guvernamentală  în  masă  i  protec ia  datelor.ș ț
Evenimentul a fost organizat în contextul primei
Zile Europene a Avoca ilor. Cu acest prilej FRAț
a  prezentat  proiectul  său  privind  autorită ileț
na ionale  din  domeniul  serviciilor  secrete  iț ș
supravegherea  în  UE,  proiect  cu  titlul
„Drepturile  fundamentale  –  garan ii  i  măsuriț ș
corective”.

În  perioada  11-12  decembrie  s-au  întrunit
conducerea i Comitetul Executiv al FRA.ș  După
alegerea unui nou vicepre edinte  i de doi noiș ș
membri  ai  comitetului  executiv,  care  î i  vorș
prelua func iile  în martie  i  respectiv în iunie,ț ș
2015, s-au discutat  subiecte  precum Planul  de
lucru  pe  2015-2016,  aspecte  financiare,
cooperarea  FRA  cu  statele  membre  i  cuș
societatea  civilă,  precum  i  continuareaș
ac iunilor  de  implementare  i  monitorizare  caț ș
urmare  a  concluziilor  i  recomandărilorș
Conferin ei  din  2014  privind  Drepturileț
Fundamentale.

În perioada 17-18 decembrie 2014 a avut loc
la  Bruxelles  Conferin aț  cu  tema  „Carta
Drepturilor  Fundamentale  a  Uniunii  Europene
– evaluare i răspuns la necesită ile de formareș ț
ale  practicienilor  în  drept  i  ale  func ionarilorș ț
publici”. Carta reprezintă un document vital în

evolu ia  respectării  drepturilor  omului  înț
Europa, prevederile sale se adresează în primul
rând  organismelor,  institu iilor,  birourilor  iț ș
agen iilor  Uniunii  Europene.  De  asemenea,ț
Carta  este  imperios  obligatorie  pentru
implementarea legisla iei UE în statele membre.ț
Autorită ile  na ionale  au  un  rol  hotărâtor  înț ț
punerea  concretă  în  aplicare  a  drepturilor  iș
libertă ilor conferite de Cartă. Oricare judecătorț
dintr-un stat membru este un agent al punerii în
aplicare  a  legisla iei  europene.  Eficien aț ț
institu iilor na ionale pentru drepturile omului iț ț ș
a  avocatului  poporului  reprezintă  un  factor
important  în  sprijinul  cetă enilor  pentru o maiț
bună  cunoa tere  i  implementare  a  drepturilorș ș
fundamentale.  Strategia  pentru  implementarea
eficientă  a  Cartei  Europene  a  Drepturilor
Fundamentale  prevede  intensificarea
activită ilor de informare cu privire la drepturileț
fundamentale, precum i o mai bună formare peș
această  temă  a  profesioni tilor  în  drept  i  aș ș
autorită ilor juridice. Scopul conferin ei a fost înț ț
primul  rând  să  ini ieze  o  dezbate  deschisă  cuț
reprezentan ii  statelor  membre,  cu  cei  aiț
institu iilor na ionale i ai administra iei publice,ț ț ș ț
cu  societatea  civilă,  precum  i  cu  autorită iș ț
locale  i  regionale,  precum  i  să  informezeș ș
participan ii  cu  privire  la  cele  mai  recenteț
evolu ii din domeniul formării privind aplicareaț
Cartei Drepturilor Fundamentale. Dar obiectivul
principal a fost identificarea unor necesită i deț
formare cu privire la Carta. În acest context, a
luat cuvântul Directorul FRA, Morten Kjaerum,
care  a  prezentat  o  serie  de  recomandări  iș
direc ii de formare în domeniu. În discursul său,ț
a precizat că scopul cursurilor de formare poate
varia  de  la  formarea  exclusivă  a  personalului
specializat, până la tipuri de formare care să se
adreseze  unor  mii  de  participan i  din  variiț
domenii. Dl. Morten Kjaerum a oferit exemplul
Institutului  Român  pentru  Drepturile  Omului,
care  organizează  anual  un  curs  de  vară  de  o
săptămână  având în componen ă  un modul  cuț
privire  la  Cartă.  La  acest  curs  participă
practicieni, cercetători, precum i o varietate deș
reprezentan i ai mediului academic.ț

Daniela Albu
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NOTE, CRONICI, RECENZII

MIRCEA DU U, ANDREI DU U, DREPTUL MEDIULUI - CURSȚ Ț
UNIVERSITAR, EDI IA 4, EDITURA C. H. BECK, BUCURE TI, 2014, 485Ț Ș

PAGINI

Apari ia  noii  edi ii  –  a  patra,  revizuită  iț ț ș
adăugită  –  a  acestei  lucrări  a  fost  impusă  de
evolu ia spectaculoasă a legisla iei cu privire laț ț
mediul înconjurător, de schimbările survenite în
contextul  interna ional,  când  situa ia  dreptuluiț ț
mediului a cunoscut o schimbare de perspectivă
mai mult sau mai pu in favorabilă. Într-un astfelț
de cadru,  o analiză  actualizată  a problematicii
dreptului  mediului  a  devenit  ultimelor
reglementări  în  materie,  cât  i  sub  aspectș
teoretic,  al  abordării  conceptuale  a  anumitor
problematici”.

Lucrarea de fa ă, elaborată de prof. univ. dr.ț
Mircea  Du u  i  lect.  univ.  dr.  Andrei  Du u,ț ș ț
structurată  în  două păr i  (generală  i  specială)ț ș
mai  mult  din  ra iuni  didactice,  prezintă  iț ș
analizează  domeniul  de  studiu  atât  din
perspectiva  reglementărilor  actuale,  na ionale,ț
unional-europene  i  interna ionale,  cât  i  aș ț ș
jurispruden ei relevante în materie.ț

Astfel, Partea generală face o analiză istorică
a formării dreptului mediului, analizează pe larg
no iunea,  trăsăturile  i  defini ia  acestei  ramuriț ș ț

de  drept,  izvoarele  dreptului  mediului,
delimitarea  de  celelalte  ramuri  ale  dreptului,
principiile  dreptului  mediului,  institu iileț
acestuia, tehnicile de protec ie a mediului i nuț ș
în  ultimul  rând  răspunderea  pentru  vătămările
aduse mediului.

În  partea  specială  a  lucrării  este  cuprinsă
legisla ia  sectorială  în  domeniu,  cu  referire  laț
conservarea  biodiversită ii,  regimul  ariilorț
protejate  i  al  monumentelor  naturii,  protec iaș ț
solului,  subsolului  i  a  ecosistemelor  terestre,ș
protec ia  atmosferei,  schimbărilor  climatice,ț
protec ia  apelor  i  a  ecosistemelor  acvatice,ț ș
protec ia  a ezărilor  umane,  regimulț ș
organismelor  modificate  genetic,  al  de eurilor,ș
regimul substan elor i preparatelor chimice, alț ș
îngră ămintelor  chimice  i  al  produselor  deș ș
protec ie  a  plantelor,  regimul  activită ilorț ț
nucleare,  evolu ii  i  perspective  de  evolu ie  aț ș ț
dreptului mediului spre o nouă ordine ecologică
interna ională.ț

dr. Adrian Bulgaru

GHEORGHE IANCU DREPT, CONSTITU IONAL I INSTITU IIȚ Ș Ț
POLITICE - CURS UNIVERSITAR, EDI IA 3, EDITURA C. H. BECK,Ț

BUCURE TI, 2014, 605 Ș PAGINI

Volumul  publicat,  nu  demult,  într-o  nouă
edi ie  revizuită  i  adăugită  cuprinde  o  analizăț ș
aprofundată a institu iilor juridice ale dreptuluiț
constitu ional  i  institu iilor  juridice  aleț ș ț
dreptului  constitu ional  i  institu iilor  politice,ț ș ț
structurate în două păr i: Dreptul Constitu ionalț ț
i Institu iile politice.ș ț

În ce prive te Dreptul constitu ional, în celeș ț
din  nouă  titluri  ale  lucrării  sunt  prezentate  iș
analizate  între  altele,  no iuni  privind  statul  iț ș
dreptul, statul i politica, raporturile juridice deș
drept  constitu ional  i  subiectele  acestora,ț ș
no iunea de constitu ie, func iile i interpretareaț ț ț ș
acesteia,  con inutul  normativ  al  acesteia  iț ș

suprema ia  sa,  cetă enia  română,  reglementareț ț
juridică  i  principiile  sale,  mod  de  dobândire,ș
drepturile,  libertă ile  i  îndatoririleț ș
fundamentale  ale  cetă eanului,  corela ia  dintreț ț
reglementările  interna ionale  i  cele  interne  înț ș
domeniul acestor drepturi etc.

Partea  a  doua  a  volumului  –  Institu iiț
Politice-  cuprinde  paisprezece  titluri.  În
cuprinsul  acestora  sunt  analizate,  de  pildă,
no iunea  de  putere  i  exercitarea  acesteia,ț ș
institu ie  politică,  partidele  politice,  statul,ț
esen a  i  elementele  acestuia,  forma  deț ș
guvernământ,  structura  de  stat,  organizarea
administrativă  a teritoriului,  sistemul  electoral,
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Parlamentul, Guvernul, institu ia efului de stat,ț ș
autoritatea judecătorească, controlul constitu ioț -
nalită ii  legilor,  procedurile  în  fa a  Cur iiț ț ț
Constitu ionale i actele pronun ate de aceasta.ț ș ț

Este  relevant  faptul  că  toate  institu iileț
juridice  ale  dreptului  constitu ional  i  aleț ș

institu iilor politice sunt examinate i analizateț ș
de  autor,  prof.  univ.  dr.  Gheorghe  Iancu,  în
lumina  jurispruden ei  i  jurisdic iilorț ș ț
constitu ionale române i ale altor state.ț ș

Gheorghe Pârvan

REVISTA „FIAT IUSTITIA”, PRO UNIVERSITARIA, 
NR. 1/2014, 266 PAGINI 

Cercetarea  tiin ifică  constituie  o  activitateș ț
deosebit de importantă fie că vorbim de tiin eș ț
exacte sau de cele socio-umane.

În domeniul tiin elor juridice, un rol foarteș ț
important  îl  au  studiile  doctrinare.  Rolul
doctrinei  este  tocmai  de  a  deslu i  aceleș
prevederi  legale,  lacunare,  vagi,  care de multe
ori  reprezintă  adevărate  piedici  în  corecta
în elegere  i  aplicare  a  legii.  Mai  mult,ț ș
autoritatea studiilor doctrinare se manifestă prin
propunerile de lege ferenda cât i prin trimiterileș
făcute,  în cadrul unor hotărâri  judecătore ti,  laș
studiile juridice de specialitate.

În cest  sens  o importan ă  aparte  o  prezintăț
revistele de studii juridice.

Revista  „FIAT IUSTITIA” a apărut  în  anul
1996  sub  egida  Facultă ii  de  Drept  dinț
Cluj-Napoca a  Universită ii  Cre tine „Dimitrieț ș
Cantemir” din Bucure ti avându-l ca director peș
domnul  profesor  universitar  dr.  Gheorghe
Bobo .ș

Dacă  în  primele  numere  revista  a  fost
structurată  pe două sec iuni  principale  – dreptț
public  i  drept  privat,  interesul  arătat  de cătreș
cercetători de a publica i alte studii din domeniiș
socio-umaniste  precum  sociologia,  psihologia,
istoria, filosofia sau politologia au determinat o
lărgire a sec iunilor revistei.ț

Începând  cu  anul  2014  paginile  reviste
cuprind studiile sus inute în cadrul Conferin eiț ț
interna ionale „The Efficiency of Legal Norms”,ț
conferin ă  care  se  află  la  a  treia  edi ie  iț ț ș
organizată în colaborare cu Institutul de Istorie
„George  Bari iu”  al  Academiei  Româneț
Departamentul  de  Cercetări  Socio-Umane,
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,
Asocia ia  Română de tiin e  Penale,  Institutulț Ș ț
de  tiin e  Administrative  din  Moldova,  TheȘ ț

Romanian  Association  of  Penal  Sciences
Bucharest,  The  Romanian  Society  of  Authors
and Publishers  of Scientific  Works PERGAM,
The  Intellectual  Property  Rights  Scientific
Association,  Autoritatea  Na ională  deț
Supraveghere a Prelucrării  Datelor cu Caracter
Personal.  În acest  an,  evenimentul  s-a  bucurat
de  participarea  a  peste  80  de  participan i  iarț
studiile  acestora  au  prezentat  un  real  interes
pentru ceilal i cercetători. ț

Rapoartele introductive au fost prezentate de
conf. univ. dr. Elena-Mihaela Fodor, prof. univ.
dr.  Irina  Moroianu  Zlătescu  i  prof.  univ.  dr.ș
Mircea  Criste.  În  acest  context  au  fost  tratate
aspecte  privind  necesitatea  existen ei  unorț
programe  de  studii  cu  privire  la  cunoa tereaș
drepturilor  omului  în  învă ământulț
preuniversitar i universitar. ș

De  asemenea,  având  în  vedere  recentele
situa ii care au apărut cu privire la răspundereaț
juridică  a  membrilor  Parlamentului,  au  fost
analizate problemele care se ridică cu privire la
răspunderea  juridică,  mai  ales  cea  penală,  a
membrilor  Parlamentului  i  a  Guvernului  iș ș
necesitatea  existen ei  unor  mecanisme  deț
protec ie a mandatului parlamentarilor.ț

Alături de cercetările amintite mai sus, revista
găzduie te  articolele  unor  personalită i  înș ț
domeniul dreptului constitu ional, dreptului civil,ț
dreptului  penal,  protec ia  drepturilor  omului,ț
dreptul muncii precum i alte ramuri de drept.ș

Pe  lângă  lucrările  publicate  în  cadrul
conferin ei,  revista  este  deschisă  tuturorț
persoanelor implicate în activitatea de cercetare
reprezentând  un  foarte  bun  apanaj  pentru
publicarea  cercetărilor  realizate  de  cadrele
didactice universitare cât i de tinerii doctoranzi.ș

Având  în  vedere  interesul  tot  mai  mare
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pentru publicarea cercetărilor în pagina acestei
reviste,  începând  cu  anul  2014  revista  a  fost
indexată în baza de date interna ională EBSCOț
iar pe viitor se dore te indexarea acestei revisteș

i  în  alte  baze  de  date  interna ionale  deș ț
prestigiu.

Gra ian Urechiatu-Burianț

IOANA CRISTINA VIDA, EXERCI IUL ATRIBU IILOR PRE EDINTELUIȚ Ț Ș
ROMÂNIEI, EDITURA RISOPRINT, CLUJ-NAPOCA, 2014, 260 PAGINI

Volumul  de  fa ă  î i  propune  să  scoată  înț ș
eviden ă  aspectele  practice  ale  atribu iilorț ț
pre edintelui României. În acest sens, la începutș
se opre te la definirea puterii politice i a formeiș ș
sale esen iale – puterea de stat-, arată care suntț
rolul,  func iile  i  atribu iile  Pre edinteluiț ș ț ș
României  în  sistemul  statului  românesc,  cu
eviden ierea  principiului  separa iei  iț ț ș
echilibrului  puterilor  în  stat,  raportului
pre edintelui  cu  Parlamentul,  Guvernul,ș
reflectarea  în  lege  a  atribu iilor  constitu ionaleț ț
ale pre edintelui României. ș

Un  spa iu  generos  este  alocat,  de  dr.  Ioanaț
Cristina  Vida,  consilier  parlamentar  i  asistentș
universitar,  în  lucrarea  pe  care  o  prezentăm,
actelor emise de pre edintele României i analizeiș ș
răspunderii politice i juridice a efului statului.ș ș

Pornind de la faptul că institu ia preziden ialăț ț
este o componentă a puterii executive, din rolul
i  pozi ia  acesteia  rezultând  regimulș ț

preziden ial,  parlamentar,  semipreziden ial,  înț ț
opinia  autoarei,  regimul  politic  din  România,
potrivit  Constitu iei  i  practicii  ac iuniiț ș ț
autorită ilor statale,  este un regim parlamentar.ț
Ceea ce înseamnă că,  în realitate,  în  România
dependen a pre edintelui fa ă de Parlament esteț ș ț
similară  celei  din  regimurile  parlamentare,  în
sensul că pre edintele României î i exercită ceaș ș

mai  mare  parte  a  atribu iilor  sub  controlț
parlamentar,  el  poate  fi  suspendat  din  func ieț
sau  trimis  în  judecată  pentru  înaltă  trădare  de
către Parlament  sau poate fi demis din func ieț
de corpul electoral prin referendum.

Din  economia  lucrării  rezultă  că  se  face
distinc ie  între  rolul,  func iile  i  atribu iileț ț ș ț
pre edintelui României, pornindu-se de la ideeaș
că din rolul  pre edintelui  se  desprind func iileș ț
sale  i  din  acestea  decurg  atribu iile  ce-i  suntș ț
conferite. Se disting astfel atribu ii preziden ialeț ț
de ordin constitu ional,  atribu ii  constitu ionaleț ț ț
reflectate  în  lege,  atribu ii  exercitate  înț
domeniul  rela iilor  interna ionale,  atribu iiț ț ț
privitoare la numirea sau participarea la numirea
în  func ii  publice  specifice  autorită ilorț ț
autonome,  atribu ii  exercitate  în  raport  cuț
puterea  judecătorească,  cele  privitoare  la
conferirea  de  decora ii  i  titluri  de  onoare,ț ș
atribu ii  referitoare  la  acordarea  gradelorț
militare  de  general,  mare al  sau  amiral.  Dinș
rândul  atribu iilor  de  ordin  constitu ional  suntț ț
men ionate adresarea de mesaje Parlamentului,ț
dizolvarea  Parlamentului,  convocarea  acestuia
în  sesiune,  ini ierea  revizuirii  Constitu iei,ț ț
promulgarea legilor i referendumul.ș

Petru Emanuel Zlătescu

CONSILIUL LEGISLATIV. BULETIN DE INFORMARE 
LEGISLATIVĂ, NR. 4/2014, 60 PAGINI

Acest  număr  al  publica iei  Consiliuluiț
Legislativ  cuprinde  la  rubrica  „Studii,  opinii,
informări” articole tiin ifice de un mare interesș ț
atât pentru teoreticieni cât i pentru practicieni.ș
Astfel,  studiul  „Limite  constitu ionale  aleț
legiferării  pe  calea  ordonan elor  de  urgen ă  aț ț
Guvernului”,  lect.  Univ.  dr.  Marieta  Safta
porne te  de  la  concluzia  Comisiei  Europeneș

pentru Democra ie prin Drept de la Vene ia careț ț
într-un  Aviz  adoptat  în  decembrie  2012  se
exprimă în sensul că „folosirea atât de frecventă
a  ordonan elor  de  urgen ă  este  un  motiv  deț ț
îngrijorare” i că aceasta „nu reprezintă metodaș
cea  mai  adecvată”  de  adoptare  a  unor
reglementări.  Continuă  cu  prezentarea
„circumstan elor pe care Curtea Constitu ionalăț ț
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le-a  realizat  în  acest  context  în  consolidarea
caracterului  obligatoriu  al  deciziilor  Cur iiț
Constitu ionale,  în  unitatea  lor  dată  deț
considerente  i  dispozitiv”,  pentru  a  ajunge  laș
propriile  concluzii  legate  de  limitele  de
legiferare pe calea ordonan elor de urgen ă.ț ț

Ne-a  re inut  aten ia  de  asemenea  i  studiulț ț ș
„Noile  Coduri  în  jurispruden a  Cur iiț ț
Constitu ionale.  Decizii  de  admitere”  alț
Izabellei  Nina  Navro chi  în  care  autoareaț
reaminte te  momentul  intrării  în  vigoare  aș
noilor  Coduri  i  anume  Codul  civil  la  1ș
octombrie 2011, Codul de procedură civilă la 15
februarie  2013,  Codul  penal  i  Codul  deș
procedură penală la 1 februarie 2014. „ Până la
data  publicării  revistei,  prevederile  din  noile
Coduri,  declarate  neconstitu ionale,  nu  au  fostț
înlăturate în mod expres din cuprinsul acestora
i nici modificate, în sensul punerii lor de acordș

cu deciziile  Cur ii  Constitu ionale,  cu excep iaț ț ț
art. 650 alin. (1) din Codul de procedură civilă.
Amintim  însă  faptul  că,  în  conformitate  cu
prevederile art. 147 alin. (1) din Constitu ie, eleț
au încetat să mai producă efecte juridice la 45
de  zile  de  la  publicarea  deciziilor  Cur iiț
Constitu ionale,  iar  pe  durata  acestui  termen,ț
dispozi iile în cauză au fost suspendate de drept”.ț

Considerăm  interesant  i  prin  prismaș
subiectului tratat deosebit de actuală cercetarea
întreprinsă  de  Sorin  Popescu,  pre edinte  deș
sec ie i Adina Alexandrescu, expert la Consiliulț ș
Legislativ  privind  o  viitoare  reglementare  a
insolven ei persoanelor fizice.ț

Remarcăm, în acela i număr al publica iei laș ț
rubrica  „Personalită i”  medalionul  Valerț
Dorneanu  –  un  jurist  strălucit,  întemeietor  al
celui  de-al  treilea  Consiliu  Legislativ,  rubrica
„Noi  apari ii  editoriale”,  cea  consacrată  unorț
interesante  publica ii  i  rubrica  „Referin eț ș ț
bibliografice”.

Prin  varietatea  subiectelor  tratate,  prin
calitatea  cercetărilor  întreprinse  i  prinș
documentarea  la  zi,  pe  plan  interna ional  iț ș
intern,  Buletinul  Consiliului  Legislativ  se
impune, cu siguran ă în via a tiin ifică actuală.ț ț ș ț

Apreciem de asemenea, contribu ia adusă laț
realizarea acestui număr al publica iei de Tudorț
Prelipceanu,  consilier;  dr.  Cătălin  Ciora,
consilier ef sector; dr. Raluca Dinu, consilier iș ș
Alina Palomino Tuero, Bogdan Dobrescu, Maria
Luiza Manea, Lucica Violeta Niculae, Mihaela
Bora, exper i în cadrul Consiliului Legislativ. ț

Marius Mocanu

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ, 
EXPERT ELECTORAL, NR. 4(8)/2014, 69 PAGINI

Revista  de  studii,  analize  i  cercetăriș
electorale  „Expert  Electoral”  nr.  4/2014,
publicată  de Autoritatea Electorală Permanentă
este  structurată  pe  trei  sec iuni  principale:ț
Studii,  analize  i  comentarii,  Rapoarte  sinteze,ș
informări i Recenzii Evenimente.ș

Prima sec iune se deschide cu articolul dț -nei
Vira  Sereda,  Directoare  a  publica iei  Comisieiț
Centrale  Electorale  din  Ucraina,  intitulat
„Politicile  de  gen  în  practicile  electorale  din
Ucraina i din străinătate”. Autoarea se referă laș
introducerea  cotei  de participare  a  femeilor  în
politică,  procedeu  deja  aplicat  de  unele  ări,ț
subliniind că această cotă de participare rămâne
un concept abstract fără promovarea concretă a
femeilor  în  politică.  Urmează  studiul  d-nei.
Lefterije  Luzi,  Pre edinta  Comisiei  electoraleș
din Albania,  cu privire la istoria alegerilor din
Albania. Tot în cadrul acestei sec iuni a revistei,ț

dl.  Septimius  Pârvu,  expert  în  reforma
administrativă,  bună  guvernare  i  proceseș
electorale,  sub  titlul  „Codul  electoral  nu  mai
poate  a tepta”  subliniază  cu  argumente  solideș
faptul că legisla ia electorală din România esteț
caracterizată  de  lipsă  de  unitate  i  coeren ă,ș ț
drept  pentru care  un nou cod electoral  devine
urgent i imperios necesar. Articolul este urmatș
de  argumenta ia  dl.  prof.  univ.  dr.  Dragoț ș
Chilea, în foavoarea votului electronic cu titlul
„Votul  electronic,  o  necesitate  în  epoca
tehnologiei  digitale”cu  exemplificări  din
modelul  estonian.  Estonia  fiind  singurul
membru  al  Uniunii  Europene  care  folose teș
această procedură pe scară largă. Această primă
sec iune  se  încheie  cu  studiul  dl.  Pavelț
Carabacenco,  expert  electoral  din  Republica
Moldova,  cu  privire  la  „Codul  Electoral  iș
implementarea Registrului  de stat  al  votan ilorț
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în Republica Moldova”.
Cea de a doua sec iune prezintă un studiu deț

caz privind votul de coresponden ă în Republicaț
Federală Germania, precum i o sinteză în dateș
i cifre privind alegerea pre edintelui Românieiș ș

în 2014. 
În  revista  evenimentelor,  la  cea  de  a  treia

sec iune a publica ie, sunt men ionate realizărileț ț ț
remarcabile  ale  Autorită ii  Electoraleț
Permanente  în  promovarea  cooperării  în

domeniul electoral la nivel mondial, precum iș
recunoa terea interna ională de care a beneficiatș ț
datorită acestui fapt.

Revista  se  încheie  cu  men ionarea  celorț
mai  recente  ac iuni  din  cadrul  proiectuluiț
privind  sprijinirea  consolidării  capacită iiț
institu ionale  a  organismelor  de  managementț
electoral.

Daniela Albu
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