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FORUMUL EDUCA IONAL ASIA-EUROPA PENTRU PRIMA OARĂ LAȚ
BUCURE TI,Ș

 ÎN PERIOADA 7-11 OCTOMBRIE 2015

Vineri 9 octombrie a avut loc la  Bucure tiș
ceremonia  de  deschidere  a  Forumului  pentru
Educa ie  Asia-Europa,  organizat  de  cătreț
Comisia  Na ională  pentru  UNESCO i  Clubulț ș
Alumnius  pentru  UNESCO,  în  parteneriat  cu
Guvernul  României  -  Departamentul  pentru
Rela ii  Interetnice,  Ministerul  Educa iei  iț ț ș
Cercetării  tiin ifice  i  sub  patronajulȘ ț ș
Ministerului Afacerilor Externe. Această a III-a
edi ie a Forumului educa ional Asia – Europa aț ț
fost dedicată celebrării celei de-a 70-a aniversări
de la înfiin area UNESCO.ț  Evenimentul a reunit
peste  150  de  reprezentan i  ai  cluburilor  iț ș
asocia iilor  UNESCO,  mediului  academic,ț
corpului diplomatic i ai mass-media din 35 deș
ări, de pe 5 continente. Vizitele de lucru pentruț

cunoa terea  unor  bune  practici,  precum  iș ș
lucrările  Forumului s-au desfă urat în perioadaș
7  –  11  octombrie  2015.  Dezbaterile  au  fost
găzduite de Universitatea de tiin e AgronomiceȘ ț
i Medicină Veterinară din Bucure ti, având caș ș

temă „educa ia pentru dezvoltare durabilă”.ț
A  fost  aleasă  ca  temă  pentru  acest  an

dezvoltarea durabilă, care reprezintă prin prisma
teoriei drepturilor omului un drept fundamental
de  generația  a  treia,  i  educa ia,  dreptș ț
fundamental  de generația  a  doua,  în  contextul
recentului  Summit  ONU prin care  s-a  adoptat
Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030.

Forumul i-a propus:ș
- să împărtă ească idei, experien e i buneș ț ș

practici  în  ceea  ce  prive te  responsabilită ileș ț
cadrelor  didactice  cu  privire  la  metodele
eficiente de predare;

- să  scoată  în  eviden ă  responsabilită ileț ț
educatorilor cu privire la modul de abordare iș
promovarea unei educa ii axate pe dialogul intreț
limbile i culturile lumii;ș

- să  consolideze  cooperarea  între
organiza iile  UNESCO,  coli,  universită i  iț ș ț ș
institu iile interna ionale.ț ț

Reprezentan ii  Institutului  Român  pentruț
Drepturile  Omului  au  luat  parte  la  această
reuniune tiin ifică i în calitate de membrii înș ț ș
Comitetul  director  al  Alian ei  Civiliza iilor,ț ț
partener marcant în organizarea evenimentului.

În deschidere au luat cuvântul: prof. univ. dr.
Sorin  Mihai  Câmpeanu,  ministrul  educa iei  iț ș
cercetării  tiin ifice,  care  a  subliniat  naturaș ț
interdisciplinară  a  educa iei  în  contextulț
Agendei  pentru dezvoltare  durabilă,  precum iș
importan a  dimensiunii  globale  a  educa ieiț ț
promovată  de  către  UNESCO,  precizând  că
sistemele de educa ie trebuie să ină seama deț ț
necesitatea  elaborării  unor  politici  care  să  le
ofere tinerilor competen ele de care au nevoie caț
să  devină  cetă eni  europeni  activi  adapta i  laț ț
societatea  actuală,  care  se  află  în  continuă
schimbare;  dr.  Daniela  Popescu,  pre edintă  aș
Federa iei  Europene pentru Cluburile,  Centreleț
i Asocia iile UNESCO i pre edintă a Clubuluiș ț ș ș

Alumnius pentru UNESCO a amintit că primele
edi ii ale Forumului au avut loc la Beijing, iarț
apoi  la  Chanchun,  în  China  i  a  precizat  căș
odată cu aniversarea a 70 de ani de la înfiin areaț
UNESCO,  Forumul  î i  propune  să  analizezeș
principalele  probleme  cu  care  se  confruntă
educa ia  în  lumea  dinamică,  nesigură  iț ș
schimbătoare  de astăzi  i  să  găsească  solu iileș ț
cele  mai  bune pentru  realizarea  unui  adevărat
progres  în  educa ie  care  să  ridice  nivelul  deț
cunoa tere  al  omenirii.   Eliont  Minchenberg,ș
Secretar  Adjunct  UNESCO a subliniat  rolul  iș
importan a UNESCO în educa ia globală; prof.ț ț
univ.  dr.  Ani  Matei,  Directorul  Comisiei
Na ionale  UNESCO  a  arătat  că  dezvoltareaț
durabilă  în  educa ie  înseamnă  un  dialogț
interna ional  inclusiv:  Dhirendra  Bhatnagarț
(India),  Pre edinte  al  Federa iei  Mondiale  aș ț
Cluburilor, Centrelor i Asocia iilor UNESCO aș ț
amintit că într-un sondaj ONU coordonat i deș
către  UNESCO, educa ia  a fost  identificată  caț
fiind  o  prioritate  centrală  pentru  Agenda  de
dezvoltare  post-2015,  fiind  recunoscută  ca  o
condi ie  esen ială  pentru  împlinirea  umană,ț ț
pace,  dezvoltare  durabilă,  egalitate i cetă enieș ț
globală responsabilă. Domnul Bhatnagar a mai
adăugat  că  Asocia iile  i  Cluburile  UNESCOț ș
sprijină programele i activită ile UNESCO, iarș ț
ca  parteneri  activi  diseminează  informa ii  cuț
privire la aceste programe, contribuind activ la
implementarea lor; prof. univ. dr. Răzvan Ionuț
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Teodorescu,  rectorul  Universită ii  de  tiin eț Ș ț
Agronomice  i  Medicină  Veterinară  dinș
Bucure ti  i-a exprimat încrederea în faptul căș ș
educa ia are un rol extraordinar de important înț
dezvoltarea  personală  i  că  poate  contribui  laș
dezvoltarea  rapidă  a  societă ii  contemporane.ț
Tocmai de aceea este atât de important accesul
la  educa ie  la  nivel  global.  De  asemenea,  dinț
partea Federa iei române a cluburilor, centrelorț
i  asocia iilor  UNESCO,  a  participat  Virginiaș ț

Mehe , pre edinta Federa iei.ș ș ț
Prima parte a lucrărilor Forumului, având ca

temă  „Viitorul  Educa iei  i  Alian aț ș ț
Civiliza iilor”ț , moderator  dr.  Petru  Dumitriu,
ministru  plenipoten iar,  Ministerul  Afacerilorț
Externe, s-a axat pe excelen a în studiul limbilorț
i  educa ia  multiculturală,  bilingvism  iș ț ș

multilingvism,  accesul  la  educa ie  pentruț
grupurile dezavantajate, precum i pe pun ile deș ț
legătură culturală între est i vest.ș

Europa i  Asia  pot lucra  împreună în  modș
eficient pe filozofii diferite care au marcat i auș
influen at  umanitatea.  Se  poate  realiza  unț
echilibru  perfect  între  occidentul  dreptului
roman, filozofia greacă i orientul cu principiileș
confucianismului.

A luat cuvântul prof. Vasile Ghica, ale căror
aforisme  au  fost  traduse  în  arabă,  care  a
prezentat „Un posibil manual despre predarea în
coli”.  Acesta  a  arătat  că  în  pedagogiaș

românească  lipse te  dialogul,  care  stimuleazăș
creativitatea.  Aceasta  este  ideea  care  a  stat  la
baza manualului. Esen a metodei sale a fost unț
studiu interactiv bazat pe un chestionar adresat
profesorilor, cercetătorilor i elevilor.ș

Domnul  Alan  Chan  Hong  Joo,  profesor  iș
Director al Neo- Institutul  Qufu Confucius din
China i  Singapore i  Consultant  al  Asocia ieiș ș ț
Chineze pentru UNESCO a prezentat conceptul
universal  al  Confucianismului  precizând  că
mo tenirea acestei  doctrine a confucianismuluiș
nu apar ine numai Chinei ci constituie comoaraț
unei  în elepciuni  universale  legate  de  naturaț
umană i de lumea laică. Profesorul Alan Chanș
și-a  propus  să  prezinte  confucianismul  lumii
occidentale printr-o nouă abordare. În acest scop
a  selectat  i  a  tradus  în  limba  engleză  cuș
comentarii  doctrinele  confucianismului,  dorind
să  împărtă ească  lumii  întregi  faptul  căș
confucianismul  reprezintă  o  filozofie  i  nu  oș
religie,  și  i-a  propus să transmită  lumii  acestș
lucru prin traducerea Analectelor lui Confucius

în limba engleză.  Analectele au fost  compilate
de discipolii lui Confucius i sunt în număr deș
500,  dar  profesorul  Chan  le-a  condensat  la
numai  100  de  pasaje  universal  valabile,  care
reprezintă doar 20% din operele complete.

Au  mai  luat  cuvântul  Noboru  Noguchi,
Directorul  General  al  Federa iei  Na ionale  aț ț
Asocia iilor  UNESCO  din  Japonia,  Profesorț
emerit la Universitatea din Bunkyo, Gaikun care
a  vorbit  despre  originile  i  con inutulș ț
conceptului de dezvoltare durabilă i a subliniatș
că  aceasta  trebuie  să  fie  una  dintre  liniile
directoare  în  formularea  de  politici  de  către
comunitatea  interna ională;  Fatih  Gursoy  dinț
Turcia  a  vorbit  despre  contribu ia  mi căriiț ș
Hizmet la educa ia i pacea universală; Marinaț ș
Christofidi,  din  Republica  Cipru,  secretar
executiv  al  Federa iei  Europene  a  Asocia iilorț ț
Cluburilor UNESCO a argumentat însemnătatea
educa iei  i  în elegerii  multiculturale  pentru  oț ș ț
lume mai bună. Din Spania, Juan Antonio Vera
Casares,  Centrul  UNESCO  din  Melillam  iș
Cesar  Augusto  Solano  Galvis,  de  la
Universitatea din Granada au prezentat Educa iaț
în  rela ie  cu  dezvoltarea  durabilă,  dar  i  cuț ș
Alian a  Civiliza iilor  i  cu  alte  ini iative  aleț ț ș ț
Na iunilor Unite.ț

Cea de a doua parte a lucrărilor Forumului
din  9  octombrie,  moderată  de  domnul  George
Christofides,  Pre edinte  onorific  al  Federa ieiș ț
Mondiale a Cluburilor , Centrelor i Asocia iilorș ț
UNESCO,  s-a  axat  pe  excelen a  în  studiulț
limbilor  străine  i  educa ia  multiculturală,ș ț
bilingvismul,  multilingvismul,  accesul  la
educa ie  al  grupurilor  dezavantajate  i  rolulț ș
cluburilor, centrelor i asocia iilor UNESCO înș ț
educa ia  mondială.ț  Au  luat  cuvântul:  Akasna
Talkachova, de la Institutul pentru Dezvoltare iș
Educa ie  din Minsk,  care  a  prezentat  strategiaț
pentru  educa ie  din  Belarus  în  condi iileț ț
multiculturalismului,  precizând  că  Asocia iaț
Belarusă a Cluburilor UNESCO  este una dintre
cele  mai  populare  organiza ii  în  domeniulț
educa iei  multiculturale  i  al  cultivăriiț ș
respectului  pentru  reprezentan ii  altor  culturi;ț
Clarah Njume Mbole i Claude Duvaler Ngongaș
de la organiza ia People Empowering People dinț
Camerun au precizat că educa ia este unul dintreț
cei patru piloni ai Alian ei Civiliza iilor i că oț ț ș
educa ie de calitate nu poate fi  concepută fărăț
incluziune  socială.  Inegalitatea  în  educa ieț
afectează  grupurile  vulnerabile  i  constituie  oș
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barieră  majoră  pentru  ie irea  o  dată  pentruș
totdeauna  din  omaj,  sărăcie  i  foamete.  Deș ș
aceea  incluziunea  socială  începe  chiar  de  pe
băncile  colii;  Raluca  Anamaria  Mateoc,ș
doctorandă, specialistă în antropologie socială la
Funda ia  Na ională  de  tiin ă  din  Elve ia  aț ț Ș ț ț
prezentat lucrarea „Religia i identită ile politiceș ț
ale românilor, turcilor i tătarilor – o abordareș
din  perspectivă  etnografică”.  Sunt  analizate
minorită ile  de  turci,  tătari  dar  i  de  romiț ș
musulmani,  care  trăiesc  în  Dobrogea.  apteȘ
studen i  de  la  universitatea  din  Fribourg  auț
participat  la acest  proiect aplicând trei  metode
de  cercetare:  observarea,  intervievarea  iș
etnografia vizuală. S-a analizat via a cotidiană  aț
grupurilor minoritare, efectuându-se o vizită la o
familie din Fântâna Mare, un sat locuit în marea
majoritate  de  cetățeni  români  de  etnie  turcă;
Ioanis Maronitis, republica Elenă, de la Clubul
UNESCO  pentru  Pireu  i  Insule  a  eviden iatș ț
rolul  educa iei  informale  în  lupta  împotrivaț
sărăciei,  precum  i  importan aș ț
multilingvismului.  Clubul  UNESCO  pentru
Pireu i Insule a înfiin at structuri sociale pentruș ț
combaterea sărăciei,  a adunat un grup dinamic
de profesori voluntari care oferă lec ii de limbiț
străine  gratis  multor  familii  afectate  de  criza
economică;  Barbara  Costabello  ,  Centrul
UNESCO din Torino, Italia, a subliniat faptul că
o bună cunoa tere a limbii engleze este mediulș
propice  pentru  o  instruire  multiculturală  i  aș
prezentat  un studiu de caz de la  Universitatea
Politehnică  din  Torino.  Ea  a  precizat  că  la  1
ianuarie 2015 statisticile arătau că mai mult de
265.000 de chinezi locuiesc în Italia, dintre care
20.000 în regiunea Piemont. În Torino sunt mai
mult de 10.000 de chinezi, dintre care 2000 sunt
studen i universitari, iar 1.700 au vârste sub 14ț
ani i sunt născu i în Italia. Pentru a contribui laș ț
mai buna cunoa tere a limbii chineze i italieneș ș
UNESCO  împreună  cu  Centrul  UNESCO din
Torino i cu Asocia ia ANGI au editat publica iaș ț ț
”Ghidul  patrimoniului  cultural  din  Italia  iș
China” în edi ie bilingvă italiană-chineză; Jorgeț
Manuel  Marques  de  Oliviera,  reprezentant  al
Federa iei portugheze a Cluburilor , Centrelor iț ș
Asocia iilor  UNESCO  a  comunicat  rezultatulț
cercetărilor  despre  artă  ca  instrument
transformator,  care  s-au  concretizat  în
sistematizarea  i  validarea  ideilor  care  stau  laș
originea filozofiei  Espaco t  – o filozofie  care
caută să dezvolte activită i i instrumente pentruț ș

promovarea  integrării  sociale  cu  o  abordare
incluzivă.  Rezultatul  acestei  cercetări  a  fost
propunerea  unui  model  inclusiv  de  integrare
socială  numit  HUMA  –  al  cărui  acronim
reune te în traducere : umanismul – coeziunea –ș
motiva ia  –  arta.  De  asemenea,  concluziileț
acestei cercetări au condus la sugerarea unei noi
metode de organizare a nevoilor umane, numită
Ciclul Dinamic al Nevoilor Umane. Cercetarea
are în opinia noastră o deosebită importanță prin
prisma drepturilor  omului  de generația  a  doua
mai exact drepturile culturale.

Lucrările au continuat i în ziua următoare,ș
sâmbătă,  10  octombrie,  2015  cu  analiza  altui
drept al omului din generația a doua, dreptul la
educație..  Prima  parte  a  avut  ca  temă  „De la
teorie la practică, parteneriatul dintre coalăș
i mediul de afaceri în educa ia profesionalăș ț
i  voca ională”,ș ț  moderator  Werner  Braun,

Pre edintele  Clubului  Economic  German.  Auș
luat  cuvântul:  Werner  Braun,  care  a  prezentat
implementarea  sistemului  de educa ie  duală  înț
România,  ca  model  de  bună  practică.  Prima
astfel de coală de formare profesională a apărutș
în  2012,  la  Bra ov. La  început  părin ii  nu  auș ț
agreat  această  inova ie   fiind  de  părere  căț
absolven ii  colii  voca ionale  nu  au  studiiț ș ț
superioare  i  nici  perspective  de  angajare.  Înș
prezent coala profesională germană are 493 deȘ
studen i cu 5 tipuri diferite de calificare iar rataț
angajării  în  muncă  era  în  2014  de  94%:  Dr.
Drago  Brătă eanu a vorbit despre vis i pasiuneș ș ș
,  scop,  educa ie  i  afaceri  explicând  de  ceț ș
tocmai timpurile  pe care le trăim sunt propice
pentru punerea în aplicare cu pasiune a viselor
fiecăruia,  deoarece beneficiem i de tehnologiiș
din ce în ce mai avansate i putem crea o afacereș
autentică  care  să  aibă  succes  i  să  creascăș
exponen ial când mediul este propice i educa iaț ș ț
însu ită  pe  deplin;  Prim  Locotenentul  Peehlerș
Grant, din Corpul de Marină al SUA a prezentat
doctrina de formare i educa ie militară a SUA,ș ț
precum i filozofia care stă la baza programelorș
de  îmbinare a educa iei militare profesionale cuț
cea  voca ională;  Ludmila  Kozhevnikova,ț
autoritate publică la coala  „Kochnevskaya No.ș
16”  din  Federa ia  Rusă,  a  adus  în  aten iaț ț
participan ilor  experien a  muncii  în  parteneriatț ț
dintre coală i afacerile agricole; Maria Paolaș ș
Azzario,  Republica  Italia,  a  prezentat  o  bună
practică  de  integrare  a  studen ilor  chinezi  dinț
regiunea Piemont; Stefan Georgescu, România a
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prezentat metodele de Social Media folosite în
predarea  modernă  – cazul  Universită ii  Andreiț
Saguna: Mihaly Rosza de la Budapest Business
School a trecut în revistă metodele revolu ionareț
ale  sistemului  educa ional  care  ia  în  seamăț
economiile  în  evolu ie  i  a  discutat  despreț ș
importan a  interac iunii  dintre  economie  iț ț ș
educa ie  în  diferite  ări  din  Europa  i  Asia;ț ț ș
Jelena Ilic, vicedecan al colii de ManagementȘ
al  Inginerie  din  cadrul  Universită ii  Alfa,ț
Belgrad, Serbia, pornind de la faptul că Serbia
este  o  ară  mică  aflată  în  tranzi ie,  care  seț ț
confruntă  cu  multe  probleme  economice,  a
examinat  situa ia  prezentă,  în  special  cea  aț
educa iei,  din  Serbia.  Ea  a  vorbit  despreț
necesitatea depă irii  decalajului dintre teorie iș ș
practică în perioada de criză economică.

Cea de a  doua parte  a  lucrărilor  a  avut  ca
temă  „Educa ia  Universitară  –  conexiuneaț
dintre tehnologie i inova ie pe pia a muncii”,ș ț ț
moderator Ioan Dona, profesor, Universitatea de

tiin e  Agronomice  i  Medicină  Veterinară,Ș ț ș
Bucure ti. Au luat cuvântul: Dr. Sarabjit Singhș
Chhina,  Confedera ia Cluburilor i Asocia iilorț ș ț
UNESCO  din  India,  care  a  vorbit  despre
educa ia  pentru  dezvoltare  durabilă,  explicândț
că de i dezvoltarea industrială este consideratăș
un indice al prosperită ii, aceasta are i aspecteleț ș
sale  negative,  precum  deprecierea  stratului  de
ozon i poluarea masivă. De mai mult de 50 deș
ani se folosesc substanțe chimice în agricultură
pentru  cre terea  produc iei  care  să  satisfacăș ț
popula ia în cre tere. Dar acestea pătrund în aer,ț ș
în  apă  i  în  sol,  intră  în  hrana  noastră  i  dinș ș
cauza toxinelor apar diverse boli grave.  Tocmai
de aceea este nevoie de un sistem de educa ieț
pentru  dezvoltare  durabilă  care  să  fie
implementat  începând de la o vârstă fragedă iș
apoi continuat la toate nivelurile de învă ământ;ț
Waafa  Berry  El  Hajj,  expert  în  inginerie,
lingvistică  i  educa ie,  expert  UNESCO  iș ț ș
profesor  cercetător  la  Facultatea  de  litere  iș
tiin e  umane  din  Liban,   a  vorbit  despreș ț

tiin ele  umane,  tehnologie  i  pia a  muncii,ș ț ș ț
precum i despre importan a unor inova ii  deș ț ț
succes  în  domeniul  educa iei,  pentru  caț
universită ile să se poată debarasa de eticheta deț
”producătoare  de  omeri”;  Aleksandar  Protic,ș
directorul  Proiectului  Memoria  Tesla,  de  la
Universitatea Sorbona din Paris a vorbit despre
inova ia durabilă în domeniul educa iei, Neelamț ț
Gandhi,  India  a  prezentat  rolul  dezvoltării
durabile  în  educa ie;  Lauren iu  Dan  Milici,ț ț
Conferen iar,  Universitatea  tefan  cel  Mare,ț Ș
Suceava,  a  adus  în  aten ia  participan ilorț ț
importan a  programelor  de  educa ie  informalăț ț
pentru  motivarea  tinerei  genera ii  atât  înț
domeniul  tiin ei,  cât  i  în  via ă;  Ganiș ț ș ț
Beisembayev  de  la  Centrul  Interna ional  deț
Educa ie al Clubului UNESCO din Kazakhstanț
a prezentat noi abordări în metodele de predare
pentru  tineret,  ca  instrumente  eficiente  pentru
dezvoltarea capitalului uman, subliniind că cea
mai importantă avu ie a unui stat este capitalulț
uman.  A fost  prezentat  în  acest  context  i  unș
sumar  al  programelor  guvernamentale  din
Kazakhstan  axate  pe  dezvoltarea  capitalului
uman;  Malik  Bilal  Elahi  Khan,  de  la
Universitatea  Gediz  din  Republica  Islamică
Pakistan,  a vorbit  în încheiere despre educa iaț
post  2015  i  Agenda  2030.  Referindu-se  laș
dezvoltarea rapidă a informa iei  i tehnologiei,ț ș
dar  i  la  conflictele  din  Africa,  Orientulș
Mijlociu,  Afganistan,  Siria  i  Irak,  a  adus  înș
discu ie problemele cu care se confruntă tânăraț
genera ie în acest context i faptul că sistemulț ș
de educa ie trebuie să se axeze pe o mai mareț
con tientizare din partea tinerilor a problemelorș
mondiale,  prin  cultivarea  în  rândul  acestora  a
în elegerii  diferitelor  culturi,  a  diversită iiț ț
limbilor,  religiilor, stilurilor  de via ă.  Sistemulț
de educa ie trebuie să se schimbe i să includăț ș
acest  teme  majore,  pentru  a  exista  o  armonie
între popoare i oportunită i egale pentru to i.ș ț ț

Daniela Albu

SUMMIT-UL FORUMULUI GLOBAL AL FEMEILOR DIN PARLAMENTE

În  perioada  7-9  octombrie  a  avut  loc
Summit-ul  Forumului  Global  al  Femeilor  din
Parlamente  (WIP),  organizat  de  Senatul
Mexican  i  găzduit  la  sediul  Ministerulș

Afacerilor  Externe din Mexico City, cu ocazia
aniversării  a 40 de ani de la prima Conferin ăț
Mondială a ONU privind statutul femeilor, care
s-a desfă urat în Mexic. ș
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Summit-ul a avut ca temă „Spiritul femeilor
în  parlament:  Societă ile  în  avans  (înț
dezvoltare)” i a reunit peste 200 de femei dinș
parlamentele  a  peste  70  de  state  din  Europa,
America,  Asia  i  Africa,  pentru  noi  solu iiș ț
privind  promovarea  i  cre terea  numărului  deș ș
femei în procesul decizional.  Totodată,  au fost
prezen i actuali i fo ti efi de stat, lideri ai unorț ș ș ș
organiza ii  interna ionale  (OCDE,ț ț
OSCE/ODIHR,  Consiliul  Europei,  Uniunea
Europeană,  NATO,  OSA,  etc),  mini tri  aiș
guvernelor  din  statele  participante  iș
reprezentan i  de  frunte  ai  comunită iiț ț
interna ionale din sectorul public i privat. Dinț ș
partea  Parlamentului  României  au  participat
doamnele  deputat  Tamara  Dorina  Ciofu,
membră  în  Consiliul  General  IRDO,  Liliana
Ciobanu, Cornelia Negru  i Andreea Paul.ț ș

Conferin a  a  debutat  cu  mesajul  doamneiț

Michelle  Bachelet,  pre edinta  Chile  care  aș
subliniat că atunci când „o femeie ajunge lider, se
schimbă.  Când  mai  multe  femei  sunt  lideri,  se
schimbă politica i politicile” i al doamnei Vivienș ș
Reding,  membru  al  Parlamentului  European  iș
fost vicepre edinte al Comisiei Europene.ș  

Dezbaterile  au  privit:  influen a  i  putereaț ș
femeilor în politică, paritatea i cota electorală,ș
implementarea  obiectivelor  de  dezvoltare
durabilă, migra ia, egalitatea de gen, accesul laț
sănătate i protec ia sănătă ii .a.ș ț ț ș  

În continuare, pornind de la Planul Mondial
de  Ac iune  adoptat  la  Conferin a  Mondială  aț ț
Anului Interna ional de la Ciudat de Mexico dinț
1975 dezbaterile au privit i  ș violen a împotrivaț
femeilor,   pacea  i  securitatea,  taxarea,  reduș -
cerea riscului dezastrelor.

Mihaela Scarlat

RESPECTAREA DREPTURILOR I LIBERTĂ ILOR FUNDAMENTALE Ș Ț
ALE OMULUI, A TRATATELOR INTERNA IONALE PRIVINDȚ

DREPTURILE OMULUI ÎN CAZUL PERSOANELOR DE CETĂ ENIEȚ
ROMÂNĂ I NU NUMAI, AFLATE ÎN ORICE FORMĂ DE DETEN IE PEȘ Ț

TERITORIUL ROMÂNIEI

Comisia  pentru  drepturile  omului,  culte  iș
problemele minorită ilor na ionale a organizat laț ț
ini iativa  Subcomisiei  pentru  monitorizareaț
respectării  drepturilor  persoanelor  private  de
libertate în data de 14 octombrie dezbaterea cu
tema  „Respectarea  drepturilor  i  libertă ilorș ț
fundamentale  ale  omului,  a  tratatelor
interna ionale privind drepturile omului în cazulț
persoanelor  de  cetă enie  română  i  nu  numai,ț ș
aflate  în  orice  formă  de  deten ie  pe  teritoriulț
României”. 

La  această  manifestare  au  participat
directorul Institutului Român pentru Drepturile
Omului,  reprezentan i  ai  Avocatului  Poporului,ț
ai  Administra iei  Na ionale  a  Penitenciarelor,ț ț
precum i din partea Inspectoratului General alș

Poli iei  Române  i  a  Ministerului  Justi iei,ț ș ț
reprezentan i ai organiza iilor neguvernamentaleț ț
pentru  apărarea  drepturilor  omului,  precum  iș
parlamentari. 

Pe  parcursul  dezbaterii  s-a  insistat  asupra
monitorizării  i  protec iei,  într-o  mai  mareș ț
măsură,  a  drepturilor  persoanelor  private  de
libertate,  precum  i  asupra  consolidăriiș
dialogului  institu ional  dintre  factoriiț
responsabili  de respectarea acestor drepturi,  ca
i de îmbunătă irea condi iilor de de inere -prinș ț ț ț

reducerea  aglomerării  din  penitenciarele
existente - inclusiv prin construirea unor unită iț
penitenciare noi la Ploie ti i la Caracal.ș ș

Carmen Năstase
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ZIUA INTERNA IONALĂ A FEMEILOR RURALEȚ

O  preocupare  aparte  o  reprezintă  evolu iaț
drepturilor femeii din mediul rural pentru că au
constituit  i  reprezintă  încă  o  preocupareș
importantă  pentru  organismele  interna ionale,ț
regionale i na ionale. Ele au fost prevăzute înș ț
instrumentele interna ionale i există mecanismeț ș
de protec ie a lor.ț

Femeile  din  acest  mediu  î i  aduc  oș
contribu ie  cheie  în  economiile  globale  avândț
un  rol  foarte  important  atât  în  na iunileț
dezvoltate cât i în cele în curs de dezvoltare –ș
ele  contribuie  la  dezvoltarea  agriculturii,  la
îmbunătă irea condi iilor de securitate a hraneiț ț
i  pot  ajuta  la  reducerea  nivelelor  sărăciei  înș

comunită ile din care fac parte. În anumite păr iț ț
ale lumii ele reprezintă 70% din for a de muncăț
din  agricultură,  ceea  ce  înseamnă  43%  din
totalul  muncitorilor  agricoli  din întreaga lume.
Statisticile arată că dacă femeile ar avea acela iș
acces  ca  i  bărba ii  în  procesul  produc ieiș ț ț
agricole,  atunci  ele  ar  îmbunătă i  randamentulț
fermelor respective cu 20%-30%, salvând de la
foamete 100-150 de milioane de oameni. 

Inegalitatea de gen, accesul limitat la linii de
credit, la servicii de sănătate i educa ie, rămânș ț
principalele  provocări  cu  care  se  confruntă
femeia  rurală.  Mai  mult  decât  atât,  criza
alimentară  i  economică  globală,  precum  iș ș
schimbările  climatice  au  agravat  situa iaț
acestora.  Se  estimează  că  60% dintre  oamenii
înfometa i de pe planetă sunt femei i fete. Cuț ș
toate  acestea,  statisticile  oferite de Organiza iaț
ONU pentru  Alimenta ie  i  Agricultură  (FAO)ț ș
arată că productivitatea ar avea  de câ tigat dacăș
s-ar asigura femeilor acces egal la fertilizatori,
semin e i unelte  agricole  – ceea ce ar reduceț ș
considerabil numărul oamenilor de pe glob, care
suferă de foame.

Recunoscând  rolul  crucial  i  contribu iaș ț
femeilor  rurale,  Adunarea  Generală  a  ONU  a
adoptat rezolu ia 62/136 din 18 decembrie 2007,ț
prin care ziua de 15 octombrie a fost proclamată
drept  Ziua Interna ională a Femeilor Rurale. Nuț
întâmplător  această  zi  este  celebrată  în  ajunul
Zilei  Interna ionale  a  Alimenta iei,  pentru  aț ț
sublinia rolul femeii rurale în produc ia agricolăț
i  în securitatea alimentară.  Aceste zile precedș

ziua de 17 octombrie, Ziua Interna ională pentruț
Eradicarea Sărăciei.

În 2015 statele membre ONU au recunoscut
necesitatea  adoptării  unei  noi  agende  de
dezvoltare durabilă1. Ca urmare a unui proces de
negociere care a durat mai mult de doi ani, cu o
participare fără precedent a societă ii civile, pe 2ț
august 2015, guvernele au adoptat  cele 17 noi
obiective ale dezvoltării durabile cu cele 169 de
inte care î i propun să pună capăt sărăciei,  săț ș

combată  inegalitatea  i  să  promovezeș
prosperitatea  prin  protec ia  mediului,ț
considerând  că  toate  acestea  trebuie  să  fie
realizabile  până  în  anul  2030.  La  summitul
ONU din 25-27 septembrie cele 17 obiective de
dezvoltare  durabilă  au  fost  adoptate  în  mod
oficial de către statele membre, care au aprobat
documentul  ”Să  transformăm  lumea  noastră:
Agenda  2030  pentru  dezvoltare  durabilă”.
Agenda 2030 cum este denumit pe scurt  acest
document  î i  propune  să  continue  Obiectiveleș
de  Dezvoltare  ale  Mileniului,  stabilite  în  anul
2000,  care  se  axau  în  principal  pe  reducerea
sărăciei  i  a  foametei,  combaterea  bolilor,ș
egalitatea  de  gen,  reducerea  mortalită iiț
infantile, accesul la igienă i apă potabilă pânăș
în  anul  2015.  Noile  obiective  de  Dezvoltare
Durabilă,  reprezintă  o  agendă  mai  vastă,  care
vine  în  sprijinul  finalizării  obiectivelor  de
dezvoltare  ale  mileniului,  propunându- i  săș
aducă la îndeplinire tot ceea ce nu a fost realizat
până  în  prezent,  printr-o  abordare  a  cauzelor
care  se  află  la  rădăcina  problemei  sărăciei  iș
inegalită ii din perspectiva nevoii universale deț
dezvoltare a tuturor popoarelor.

Noua agendă este un plan de ac iune pentruț
prosperitatea planetei, pentru pace i parteneriat.ș
Ea promovează pacea într-o societate echitabilă
i inclusivă,  propunându- i elul ambi ios de aș ș ț ț

pune  capăt  sărăciei  până  în  2030  prin
promovarea  unei  prosperită i  economiceț
împărtă ite de către toate popoarele, precum iș ș
dezvoltarea socială i protec ia mediului în toateș ț
ările  lumii.  În  cele  17  obiective  ale  agendei,ț

obiectivul  nr.  5  este  unul  special,  dedicat

1 A se  vedea  Irina  Moroianu  Zlătescu,  Noi  obiective
pentru dezvoltare durabilă, Revista „Drepturile Omului”,
nr. 2/2015, IRDO, pp 7- 14; Daniela Albu, Transformarea
lumii  noastre:  Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă,
Revista  „Drepturile  Omului”,  nr.  3/2015,  IRDO,  pp.
19-24.
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egalită ii de gen, emancipării femeilor i fetelor,ț ș
iar referirea la egalitatea i promovarea femeilorș
se  regăse te  adesea  i  printre  intele  celorlalteș ș ț
obiective ale Agendei. Obiectivul nr. 5 con ineț
nouă inte  care  în  cea  mai  mare parte  au fostț
propuse  de  către  organiza ia  Femeile  ONU.ț
Dintre  aceste  nouă  inte,  cea  de  a  aptea  seț ș
referă în mod explicit la femeia rurală:

„Realizarea  unor  reforme  care  să  le  ofere
femeilor drepturi egale la resursele economice,
precum  i  accesul  la  proprietate  i  controlș ș
asupra  pământului  sau  a  altor  forme  de
proprietate,  la  servicii  financiare,  mo teniri  iș ș
resurse  naturale.  Toate  acestea  sunt  esen ialeț
pentru securitatea economică, pentru condi ii deț
muncă  decentă,  mijloace  de  trai  durabile  iș
condi ii de via ă adecvateț ț 2”.

Nu este de neglijat  faptul că obiectivele  de
dezvoltare ale mileniului nu au fost atinse mai
ales în mediul rural, unde sărăcia este mai acută
decât  în  mediul  urban.  Majoritatea  femeilor
rurale sunt de fapt muncitori neplăti i în familie,ț
ele fiind arareori cuprinse în sondaje i statistici.ș
Femeia din mediul rural este expusă unor locuri
de muncă precare sau prost plătite  în cazul  în
care reu e te să fie angajată.  De multe ori,  peș ș
lângă munca la ferma proprie – care de multe
ori nu reprezintă decât un mijloc de subzisten ăț
i nu de câ tig, ea este împovărată de cre tereaș ș ș

copiilor sau de îngrijirea bătrânilor din familie.
De  multe  ori  femeile  lucrează  mai  multe  ore
decât bărba ii. Ele au acces redus la oportunită iț ț
i  resurse,  iar  munca  lor  este  mai  pu inș ț

recunoscută i mai pu in profitabilă decât cea aș ț
bărba ilor. Rolul lor este crucial, ele contribuieț
la transformarea produc iei agricole în hrană iț ș
la  siguran a  alimentară,  fiind  responsabile  cuț
cultivarea  pământului,  cre terea  animalelor,ș
răsădirea  legumelor  în  gospodăriile  lor  –
activită i  pe  care  le  desfă oară  în  primul  rândț ș
pentru a hrăni familia i în al doilea rând pentruș
ob inerea  unui  venit  din  aceste  activită i.ț ț
Majoritatea femeilor se ocupă i cu preparareaș
hranei  i  tocmai  de  aceea  rolul  lor  în  nutri ieș ț
este  major.  De i  unele  femei  se  află  încă  înș
pozi ii  vulnerabile  în  compara ie  cu  bărba ii,ț ț ț
există  statistici  mondiale  care  arată  că  unele

2 See more at: http://www.unwomen.org/en/what-we-do/p
ost-2015/why-goal-5-matters#sthash.BEE89KjI.dpuf.

femei din mediul rural tiu cum să folosească înș
avantajul lor oportunită ile unei economii verzi:ț
noi   recolte,  noi  tehnologii,  noi  pie e  deț
desfacere.

În contextul crizei globale a alimenta iei i alț ș
unor  schimbări  climatice  tot  mai  dramatice,
accesul  la  resurse  productive  pentru  hrană  iș
dezvoltare  rurală  a  devenit  de  o  importan ăț
majoră.  Inegalită i  semnificative  dintre  bărba iț ț
i femei se manifestă i în domeniul bogă iei, alș ș ț

de inerii  de  terenuri  agricole  în  proprietate.ț
Femeile  din  mediul  rural  au  acces  limitat  la
tehnologii  i  infrastructură,  ceea  ce  rezultă  înș
costuri de lucru mult mai ridicate pentru femei
decât pentru bărba i.  Ele au de obicei acces laț
pământ de calitate inferioară, sau la loturi  mai
mici. Se estimează că femeile rurale de in maiț
pu in de 10% din proprietă i în ările dezvoltateț ț ț
i doar 2% în ările în curs de dezvoltare. ș ț

De asemenea, femeile rurale au acces limitat
la  pie e  de  desfacere  i  la  resurse  financiare,ț ș
ceea  ce  le  limitează  posibilitatea  de  a  face
afaceri  sau comer ,  deci  implicit  i  poten ialulț ș ț
de a ob ine venituri. Este esen ial ca ele să aibăț ț
acces la servicii financiare, economii, asigurări
i  credite  pentru  a  putea  să  beneficieze  deș

oportunită i  i  să  scape  de  sărăcie.  Accesul  laț ș
microfinan are  poate  contribui  la  investi ii  înț ț
telefoane  celulare,  computere,  panouri  solare
care să genereze electricitate sau tehnologii care
să contribuie la cre terea profitului în micile lorș
afaceri.  În  zonele  rurale  din  unele  ăriț
microfinan area  s-a  dovedit  de  succes,  acoloț
unde  a  fost  combinată  cu  o  serie  de  servicii
sociale  i  a  contribuit  la  consolidareaș
capacită ilor,  la  o  a a  numită  alfabetizareț ș
economică i o con tientizare a necesită ilor iș ș ț ș
standardelor   pie ei  de  desfacere.  Pentru  oț
adevărată emancipare a femeii rurale, pentru ca
ea  să  î i  cunoască  drepturile  este  necesar  iș ș
sprijinul  organiza iilor  de  afaceri  i  comer .ț ș ț
Accesul  la  tehnologie  i  informa ie  poateș ț
contribui  la  eliminarea  intermediarilor  i  laș
ob inerea unui profit viabil. Dar de i este o sursăț ș
de trai pentru foarte mul i locuitori ai planetei,ț
agricultura  de  sine  stătătoare  nu  poate  reduce
sărăcia din  mediul rural. Sunt necesare i alteș
oportunită i  de  angajare,  care  să  permităț
gospodăriilor rurale să î i diversifice veniturileș
i  să  se  asigure  împotriva  pierderilor  dinș

agricultură  datorate  ocurilor  climatice.ș

DREPTURILE OMULUI 131



Posibilită i de angajare decentă în mediul ruralț
rămân încă mari provocări ale societă ii actuale,ț
fie  că  este  vorba  de  muncă  prost  plătită,  de
nerespectarea  dreptului  angajatului  i  de  oș
protec ie  socială  neadecvată,  fie  de  anumiteț
tipuri  de muncă nerecunoscute  sau neprotejate
prin lege. Implementarea legisla iei  muncii esteț
de obicei limitată în mediul rural. O modalitate
de  a  promova dezvoltarea  rurală  este  sporirea
accesului femeilor la ocuparea for ei de muncă,ț
la  muncă  decentă  i  protec ie  socială  prinș ț
generarea  unor  oportunită i  de  muncă  pe  planț
local,  dar  în  afara  agriculturii,  cum  ar  fi  în
comer ul  cu  ridicata  i  cu  amănuntul,  micaț ș
industrie  rurală,  agro-business,  întreprinderi
comerciale,  transport,  depozitare,  precum i înș
sectorul  serviciilor  locale:  educa ie,  sănătate,ț
finan e  i  asigurări,  turism,  restaurante  sauț ș
magazin  local.  De  asemenea,  prin  angajarea
pentru lucrări publice se pot ob ine condi ii deț ț
muncă  decente  prin  furnizarea  de  lucru  cu
program  fix  fie  i  temporar,  dar  cu  salariiș
decente i dreptul la toate asigurările sociale iș ș
de sănătate.

Sunt  necesare  investi ii  publice  înț
infrastructură  durabilă  (de exemplu  transportul
public, salubritate, surse regenerabile de energie
i  combustibil,  tehnologii  care  ar  contribui  laș

reducerea emisiilor gazelor de seră  – sobe de
gătit  cu  combustibil  eficient,  purificarea  apei
potabile i un sistem de pompare eficient), ceeaș
ce ar reduce substan ial timpul petrecut de femeiț
în  gospodărie  sporind  astfel  op iunile  pentruț
munca remunerată i mobilitate.ș

Trebuie  men ionat  faptul  că  s-au  făcutț
progrese  i  în  domeniul  men ionării  femeiiș ț
rurale în tratate de drepturile  omului i în alteș
tratate i  documente interna ionale.  Conven iaș ț ț
pentru  Eliminarea  Tuturor  Formelor  de
Discriminare  împotriva  Femeilor  (CEDAW)
este  singurul  tratat  interna ional  de  drepturileț
omului  care  are  un  articol  special  dedicat
femeilor  rurale  i  care  face  apel  la  stateleș
membre  să  ia  toate  măsurile  necesare  pentru
eliminarea  discriminării  femeilor  rurale.  De
asemenea o serie de conven ii  ale Organiza ieiț ț
Interna ionale  a  Muncii  (OIM)  fac  referire  laț
drepturile muncitorilor i lucrătorilor din mediulș
rural.

Este de remarcat rolul important pe care l-a

avut  organismul  Femeile  ONU  în  pregătirea
obiectivului  5  din  Agenda  2030.  Încă  din
septembrie 2011 un Grup de Exper i ONU s-aț
reunit la Accra, în Ghana pe tema emancipării
economice a femeii rurale. Femeile ONU,  în
colaborare  cu  Organiza ia  ONU  pentruț
Alimenta ie  i  Agricultură  (FAO),  cu  Fondulț ș
Interna ional  pentru Dezvoltare  Agrară (IFAD)ț
i  cu  Programul  Mondial  pentru  Alimenta ieș ț

(WFP) s-au angajat în explorarea unor strategii
în acest scop. Acest grup de exper i a analizatț
progresul  înregistrat  în  implementarea
politicilor existente de promovare a egalită ii deț
gen  i  a  emancipării  economice  a  femeilorș
rurale, explorând de asemenea, noi strategii care
ar  putea  contribui  la  această  emancipare  iș
identificând  bune  practici  i  politici  eficiente,ș
care s-au remarcat în acest domeniu, precum iș
o  serie  de  recomandări  concrete  ca  linii  de
ac iune pentru sprijinul femeilor rurale. Grupulț
de  exper i  s-a  axat  pe:  rolul  femeilor  înț
agricultură,  accesul  femeii  rurale  la  resurse
productive,  tehnologii,  pie e  de  desfacere  iț ș
finan are,  oportunită i  de  angajare  i  venituriț ț ș
decente,  generarea  unor  alte  oportunită i  decâtț
lucrul  în  agricultură,  prin  dezvoltarea
infrastructurii i serviciilor, rolul femeii rurale înș
gestionarea resurselor naturale i a adaptării laș
schimbările climatice, existen a unor institu ii iț ț ș
politici eficiente care să promoveze o dezvoltare
rurală dinamică. 

În  iulie  2015  în  cadrul  celei  de  a  treia
Conferin e  Interna ionale  „Finan area  pentruț ț ț
Dezvoltare”  s-a  recunoscut  în  mod  expres  că
egalitatea  de  gen  este  un  element  major  în
realizarea  unei  dezvoltări  Durabile  iar  statele
membre ONU au adoptat Agenda de Ac iune deț
la Addis Ababa. În prezent organismul Femeile
ONU  lucrează  cu  un  grup  de  state  membre
pentru  implementarea  Planului  de  Ac iuneț
pentru  o  Transformare  Financiară  în  vederea
Egalită ii de Gen i a Emancipării Femeii.ț ș

La doar  două  zile  după  adoptarea  Agendei
2030  în  cadrul  Summit-ului  ONU,  pentru  a
stimula  angajamente  concrete  în  promovarea
egalită ii  de  gen,  a  drepturilor  i  emancipăriiț ș
femeilor  aflate  în centrul agendei  globale,  UN
Women  i  Republica  Populară  Chineză  auș
organizat  i  găzduit  „Reuniunea  liderilorș
mondiali  privind  egalitatea  de  gen  iș
emanciparea femeii: Un angajament la ac iune”ț
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în data de 27 septembrie 2015, la sediul ONU
din New York.

În  cadrul  Adunării  Generale  a  ONU  se
discută  de  mul i  ani  despre  îmbunătă ireaț ț
statutului  femeii  rurale  recunoscându-se  rolul
crucial al acesteia în dezvoltarea agriculturii, dar
data de 25 septembrie reprezintă o dată istorică
în istoria diploma iei i a Organiza iei Na iunilorț ș ț ț
Unite, datorită adoptării prin consens în cadrul
Summit-ului  ONU  a  documentului  intitulat
„Transformarea  lumii  noastre:  Agenda  2030
pentru  dezvoltare  durabilă”,  prin  care  sunt
enun ate  cele  17  obiective  ale  dezvoltăriiț
durabile  globale  pe  o  perioadă  de  15  ani.  Cu
această ocazie, Secretarul General al ONU Ban
Ki-moon  a  declarat  că   Agenda  2030
„marchează  o  schimbare  de  paradigmă  în
abordarea  provocărilor  emergente.  Este  nevoie
ca noi to i să ne angajăm la eradicarea sărăcieiț
extreme,   să  luptăm  împotriva  inegalită ii,ț
pentru  emanciparea  femeilor  i  fetelor,  săș
protejăm resursele naturale, să contribuim la
îmbunătă irea  guvernării  i  să  încurajămț ș
cre terea  economică  durabilă  i  favorabilăș ș
incluziunii sociale, să ne concentrăm eforturile
colective pentru a ne asigura că cei mai nevoia iș
vor ob ine o ansă egală în via ă”. ț ș ț

Secretarul  General  ONU,  Ban  Ki-moon  a
transmis  mesajul  său  special  pentru  Ziua
Interna ională  a  Femeilor  Rurale,  de  pe  15ț
octombrie 2015 în contextul recentei adoptări a
obiectivelor  pentru  dezvoltare  durabilă  din
cadrul  Agendei  2030,  mesaj  pe  care  îl  vom
prezenta în continuare:

„Celebrăm  Ziua  Interna ională  a  Femeiiț
Rurale  anul acesta la doar o lună de când s-a
adoptat  de  către  conducătorii  lumii  Agenda
2030  pentru  Dezvoltare  Durabilă.  Provocarea
noastră  este  să  profităm  acum  de  această
oportunitate oferită de noul document cadru iș
să  fim  inspira i  pentru  transformarea  vie iiț ț
femeilor rurale. 

Femeile  rurale  reprezintă  o  propor ieț
semnificativă, vitală i considerabilă a omenirii.ș
Ele  sunt  fermiere,  lucrătoare,  horticultoare,
vânzătoare la pia ă, femei de afaceri i lideri înț ș
comunită ile  lor.  Femeile  rurale  sunt  coloanaț
vertebrală  a  mijloacelor  de  trai  durabile,  ele

oferă  securitatea  alimentară  pentru  familia  iș
comunitatea  lor.  Munca  lor  este  crucială  nu
numai pentru progresul gospodăriilor rurale i alș
economiilor  locale,  dar  i  pentru  economiileș
na ionale,  prin  intermediul  participării  femeiiț
rurale în lan ul valorilor agricole.ț

Cu  toate  acestea,  femeile  rurale  suferă  în
mod dispropor ionat  de sărăcie i se confruntăț ș
cu forme multiple  de discriminare,  violen ă  iț ș
insecuritate. În cei cincisprezece ani de eforturi
sub  egida  Obiectivelor  de  Dezvoltare  ale
Mileniului  s-au  înregistrat  doar  îmbunătă iriț
minore în situa ia femeilor rurale. Ele au salariiț
mai  mici  decât  bărba ii  din  mediul  rural   sauț
decât femeile i bărba ii din mediul urban pentruș ț
fiecare  indicator  ale  obiectivelor  mileniului
pentru care avem date disponibile. 

A venit timpul să schimbăm această situa ie.ț
Noile  obiective  ale  dezvoltării  durabile  au  în
centrul  lor  egalitatea  de  gen  i  emancipareaș
femeii  i  includ  o  intă  care  prevede dublareaș ț
productivită ii  agricole  i  a  veniturilor  micilorț ș
producători,  în  special  a  femeilor.  Într-adevăr
femeile  sunt  importante  pentru  succesul  celor
mai multe dintre cele 17 obiective ale Agendei
2030.

Pentru ca femeile rurale să o ducă mai bine în
următorii 15 ani, trebuie să construim pe ceea ce
am  învă at  pe  parcursul  implementăriiț
obiectivelor  de  dezvoltare  ale  mileniului.
Sărăcia extremă este pe scară largă un fenomen
rural.  Trebuie să realizăm sisteme de protec ieț
flexibile,  pie e  de  muncă  i  de  produc ie,ț ș ț
institu ii  de  bună  guvernare,  i  organiza ii  deț ș ț
societate  civilă  astfel  încât  femeile  rurale  să
poată   contribui  la  dezvoltarea  durabilă  i  săș
beneficieze de aceasta.

Ziua interna ională a femeilor rurale este unț
moment oportun de a asculta mai atent vocile
femeilor  i  de  a  afla  despre  experien ele  lorș ț
din toate col urile lumii. Trebuie să  ac ionămț ț
pentru a ne îndeplini angajamentele pe care ni
le-am  luat  de  a  crea  oportunită i  pentruț
femeile rurale prin toate obiectivele relevante
pe  care  ni  le-am  propus  în  Agenda  2030  iș
astfel  să  contribuim  la  progresul   mondial
pentru to i.”ț

Daniela Albu
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70 DE ANI DE LA CREAREA ORGANIZA IEI NA IUNILOR UNITEȚ Ț

Cu ocazia împlinirii, la 24 octombrie 2015, a
70 de ani de la crearea Organiza iei Na iunilorț ț
Unite i a 60 de ani de la aderarea României laș
ONU,  sub  egida  Comisiei  pentru  drepturile
omului,  culte  i  problemele  minorită ilorș ț
na ionale  a  Camerei  Deputa ilor,  a  Comisieiț ț
pentru  drepturile  omului,  culte  i  minorită ileș ț
na ionale  a  Senatului,  a  Comisiei  juridice,  deț
disciplină i imunită i a Camerei Deputa ilor iș ț ț ș
în  organizarea  Institutului  Român  pentru
Drepturile Omului (IRDO) i a Asocia iei pentruș ț
Na iunile Unite din România (ANUROM), s-auț
desfă urat lucrările Conferin ei „70 de ani de laș ț
crearea ONU”. 

În  deschiderea  lucrărilor,  după  prezentarea
mesajului  secretarului  general  ONU  Ban  Ki
Moon,  au  adresat  cuvinte  de  salut  din  partea
comisiilor  parlamentare  deputat  dr.  Tamara
Dorina Ciofu, vicepre edintă  a Comisiei  pentruș
drepturile  omului,  culte  i  problemeleș
minorită ilor  na ionale  a  Camerei  Deputa ilor,ț ț ț
pre edinta  Subcomisiei  pentru  egalitatea  deș
tratament i nediscriminare, Camera Deputa ilor,ș ț
deputat  prof.  univ.  dr.  Bogdan  Liviu  Ciucă,
pre edinte  al  Comisiei  juridice  de disciplină  iș ș
imunită i,  Camera  Deputa ilor,  i  senatorț ț ș
Cristiana  Irina  Anghel,  membră  a  Comisiei
pentru învă ământ, tiin ă, tineret i sport, care sț ș ț ș
au  referit  la  misiunea  ONU,  la  contribu iaț
organiza iei  la  dezvoltarea  democra iei  i  aț ț ș
statului de drept în lume precum i la contribu iaș ț
României la activitatea organiza iei mondiale. Aț
urmat  un  moment  de  recunoa tere  a  meritelorș
unor  personalită i  din  România  care,  prinț
activitatea desfă urată, au contribuit de a lungulș
timpului la realizarea idealurilor Cartei ONU în
ara noastră, Asocia ia pentru Na iunile Unite dinț ț ț

România  conferindu-le  medalii  jubiliare  sau
diplome de excelen ă.ț  

În continuare, s-a arătat că această conferin ăț
î i propune să rememoreze momente importanteș
din  activitatea  ONU  în  domeniul  dreptului
interna ional  i  al  promovării  i  protec ieiț ș ș ț
drepturilor  omului  (prof.  univ.  dr.  Irina
Moroianu  Zlătescu,  director  IRDO);  s-a
eviden iat  contribu ia  Asocia iei  pentruț ț ț
Na iunile  Unite  din  România,  membră  aț
Federa iei  Mondiale  a  Asocia iilor  pentruț ț
Na iunile  Unite,  organiza ie  neguvernamentalăț ț
independentă  creată  în  1946,  singurul  ONG

mondial care are drept scop sus inerea ONU i aț ș
sistemului acestuia i care beneficiază de statutș
consultativ  pe  lângă  ECOSOC  (ministru
consilier în Ministerul Afacerilor Externe Florin
Emeric  Saghi,  vicepre edinte  al  Asocia ieiș ț
pentru Na iunile Unite din România). ț

În cadrul conferin ei,  au fost  abordate temeț
precum „Crearea ONU, obiectivele,  principiile
i  structurile  ONU.  Crearea  justi ieiș ț

interna ionale” (prof. univ. dr. Raluca Be teliu),ț ș
„Organele reprezentative ale ONU” (prof. univ.
dr. Dumitra Popescu); „Institu ii  specializate iț ș
organisme  pentru  cooperarea  în  domeniul
economic,  tehnic,  tiin ific,  social,  cultural.ș ț
Conven ia Organiza iei Na iunilor Unite pentruț ț ț
Educa ie,  tiin ă  i  Cultură  (UNESCO)  (prof.ț Ș ț ș
univ.  dr.  Maria  Magdalena  Jianu,  director
general,  Ministerul  Educa iei  i  Cercetăriiț ș

tiin ifice)  i  prof.  univ. dr. Gheorghe  Iancu);Ș ț ș
„Ini iative  române ti  la  ONU”  (Victoriaț ș
Popescu,  ministru  plenipoten iar,  Ministerulț
Afacerilor  Externe);  „Ini iativa  ONU:  Alian aț ț
civiliza iilor” (Victoria Popescu, Daniela Albu);ț
„Drepturile  fundamentale  ale  omului,
demnitatea  i  valoarea  persoanei  umane,ș
egalitatea  în  drepturi  a  femeilor  i  bărba ilor”ș ț
(prof.  univ. dr. Mădălina Tomescu,  conf.  univ.
dr. Marcela  Monica Stoica,  cercet.  t.  Mihaelaș
Scarlat);  „Noi  instrumente  i  mecanisme  dinș
domeniul drepturilor omului – Conven ia ONUț
privind  drepturile  persoanelor  cu  dizabilită i”ț
(Mihaela  Ungureanu,  pre edintă  a  Autorită iiș ț
Na ionale pentru Persoanele cu Dizabilită i,  dr.ț ț
Anna Maria Neagoe, cercet. t. Marius Mocanu,ș
cercet.  t.  Olivia  Florescu);  „Provocări  aleș
acestui  mileniu:  migra ia”  (lect.  dr.  Adrianț
Bulgaru, lect. dr. Catrinel Brumar, Ioan Zonga). 

La  lucrări  au  participat  membri  ai
Parlamentului,  consilieri  parlamentari,
reprezentan i  ai  unor  ministere,  ai  mediuluiț
academic,  avoca i,  reprezentan i  ai  unorț ț
organiza ii neguvernamentale, ai mass-media, aiț
Academiei Interna ionale de Drept Comparat, aiț
Institutului Interna ional de Drept de Inspira ieț ț
i Expresie Franceze, ai Institutului European deș

Drept i ai Agen iei de Drepturi Fundamentale aș ț
Uniunii  Europene,  ai  Comisiei  Europene
împotriva Rasismului i Intoleran ei. ș ț

Dând curs recomandării Secretarului general
al ONU, domnul Ban Ki moon, care în finalul
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mesajului adresat pentru Ziua Na iunilor Uniteț
2015 a recomandat  ca acest  moment aniversar
să  fie  marcat  i  prin  iluminarea  în  culoareaș
albastră a unor monumente i clădiri din lumeaș
întreagă,  participan ii  la  conferin ă  au  propusț ț
pre edintelui Camerei Deputa ilor, d-lui Valeriuș ț

tefan Zgonea, ca în ziua de 24 octombrie 2015Ș
clădirea Palatului Parlamentului României să fie
iluminată în albastru. 

În  încheierea  conferin ei,  a  fost  adoptatăț
„Declara ia  de  la  Bucure ti”,  în  care  suntț ș
eviden iate realizările ONU în cei 70 de ani deț

la  crearea  sa,  provocările  cărora  trebuie  să  le
facă  fa ă  în  perspectiva  atingerii  obiectivelorț
Agendei pentru dezvoltare post-2015 în scopul
garantării  drepturilor  omului  i  pentruș
genera iile viitoare. ț

Cu  acela i  prilej,  Institutul  Român  pentruș
Drepturile  Omului  a  pus  la  dispozi iaț
participan ilor  lucrări  editate  de  acestaț
consacrate  protec iei  i  promovării  drepturilorț ș
omului în sistemul ONU. 

Mihaela Scarlat

LANSAREA PROIECTULUI CLARITY

În cadrul conferin ei din 21 octombrie 2015,ț
consacrată  aniversării  a  70  de  ani  de  la
înfiin area  Organiza iei  Na iunilor  Unite,ț ț ț
organizată la Palatul Parlamentului, de Institutul
Român pentru Drepturile  Omului împreună cu
Comisia  juridică,  de  disciplină  i  imunită i  iș ț ș
Comisia  pentru  drepturile  omului,  culte  iș
problemele  minorită ilor  na ionale  a  Camereiț ț
Deputa ilor,  a  Comisiei  pentru  drepturileț
omului,  culte  i  minorită ile  na ionale  aș ț ț
Senatului i Asocia ia pentru Na iunile Unite dinș ț ț
România,  a fost  prezentat  proiectul  CLARITY
(Complaints,  Legal  Assistance  and  Rights
Information Tool for You), lansat în data de 7
octombrie  2015  de  Agen ia  pentru  Drepturiț
Fundamentale a Uniunii Europene. 

Acest  instrument  online  interactiv,  care  are
scopul de a veni în sprijinul celor care consideră
că le au fost încălcate drepturile fundamentale,
acoperă în prezent 12 state membre ale Uniunii
Europene  (Austria,  Cipru,  Finlanda,  Fran a,ț
Italia,  Irlanda,  Polonia,  Portugalia,  România,
Slovacia, Spania i Ungaria) i este disponibil înș ș
limba  engleză.  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  a  participat  ca  partener  în
cadrul  acestui  proiect  urmărind  pozi ionareaț
României în rândul statelor care sus in i asigurăț ș
respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

Potrivit  regulamentului  de  instituire,

CLARITY  are  drept  scop  să  identifice  i  săș
ofere informa ii privind organismul non-judiciarț
cel  mai  adecvat  pentru  a  rezolva  o  anumită
problemă  din  sfera  drepturilor  fundamentale,
pornind de la  ideea  că fiecare stat  dispune de
organisme publice de specialitate care pot oferi
informa ii sau pot ajuta în situa ii de încălcare aț ț
drepturilor fundamentale. 

Instrumentul  online  CLARITY  acoperă
diferite  domenii  ale  drepturilor  fundamentale,
inclusiv  zona  non-discriminării.  Instrumentul
pilot  vizează  i  intermediari,  pentru  orientareaș
către un organism competent a victimelor cărora
le-au fost încălcate drepturile fundamentale. 

Acest instrument pune, totodată, la dispozi ieț
informa ii  asupra  modului  i  locului  undeț ș
trebuie depusă o peti ie precum i a locului celuiț ș
mai  apropiat  de  domiciliul  persoanelor  cărora
le-au  fost  încălcate  drepturile  fundamentale  în
care acestea să poată primi asisten ă. ț

Proiectul  CLARITY  urmăre te  o  ș strânsă
colaborare  i  implicarea  directă  a  institu iilorș ț
Ombudsmanului,  institu iilor  na ionale  pentruț ț
drepturile  omului,  organismelor  privind
egalitatea i a altor institu ii  i  organisme careș ț ș
pot  oferi  cetă enilor  sprijin  în  respectareaț
drepturilor fundamentale. 

Adrian Bulgaru
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CEA DE A 4-A EDI IE A CONFERIN EI INTERNA IONALE Ț Ț Ț
„DREPTUL ȘI ADMINISTRA IA PUBLICĂ – RESPONSABILITATE Ț ȘI

RĂSPUNDERE LEGALĂ ÎN EXERCITAREA PROFESIILOR
REGLEMENTATE”

5-6 NOIEMBRIE, 2015, TÂRGU MUREȘ

Departamentul  de  Drept  și  Administrație
Publică  din  cadrul  Facultății  de  Economie,
Drept  și  Științe Administrative „Petru Maior” a
organizat  cea  de  a  4-a  ediție  a  conferinței
internaționale  „Dreptul și Administrația Publică
–  responsabilitate  și  răspundere  legală  în
exercitarea  profesiilor  reglementate”,  cu
concursul Centrului de Cercetări în Urbanism și
Politici Publice  și cu Universitatea de Medicină
și Farmacie din Târgu Mureș. De asemenea, au
colaborat la desfășurarea evenimentului Baroul
Mureș,  Asociația  „Pro  Iure”,  Institutul  Român
pentru Drepturile Omului, Asociația Română de
Drept  și  Afaceri  Europene,  Masteratul
Profesional  European  în  Administrație  Publică
(MPEAP0 și editura „Universul juridic”.

Temele  principale  ale  conferinței  au  fost:
dreptul  public,  dreptul  privat,  administrația
publică, dreptul medical. 

Președinte  onorific  al  Conferinței  a  fost
doamna  Jacqueline  Morand-Deviller,  decan
onorific  și  profesor  emerit,  Universitatea
Sorbona și cavaler al Legiunii de Onoare în grad
de ofițer. Co-președinți ai evenimentului au fost
Călin Enăchescu, Rector al Universității „Petru
Maior”  și  Leonard  Azamfirei,  rector  al

Universității de Medicină și Farmacie din Târgu
Mureș.

Este  demn  de  menționat  faptul  că
Universitatea  „Petru  Maior”  din  Târgu  Mureș
s-a  remarcat  în  ultimii  zece  ani  în  lumea
academică a dreptului din România prin spiritul
creativ  și  umanist,  afirmându-și  vocația
deosebită în promovarea legislației naționale  și
internaționale  pe  principiul  ars  aequi  et  boni
prin  intermediul  unor  astfel  de  manifestări
științifice  de largă audiență care să reunească
specialiștii  în  domeniu  printr-un  schimb
perpetuu  ale  celor  mai  noi  informații  și
împărtășirea unor exemple de practici demne de
urmat.

Evenimentul a reunit comunitatea academică
și  personalități  naționale  și  internaționale,  care
au adus o contribuție  substanțială  în  domeniul
dreptului procedural contribuind la crearea unor
adevărate repere în domeniu. De-a lungul unei
întregi decade, generații de studenți, profesori și
cercetători  au  participat  în  mod  activ  la
transformarea  acestui  eveniment  într-o
adevărată tradiție.

Olivia Florescu

CEA DE A 2-A EDIȚIE A CONFERINȚEI ANUALE INTERNAȚIONALE
„DREPTUL ȘI ADMINISTRAREA JUSTIȚIEI DIN PERSPECTIVĂ

INTERDISCIPLINARĂ”
20-22 NOIEMBRIE, 2015, BUCUREȘTI

În perioada 20 - 22 noiembrie 2015 a avut loc
cea de a doua ediție a Conferinței internaționale
„Dreptul  și  Administrarea Justiției”,  organizată
de  departamentul  de  drept  „Victor  Dan
Zlătescu” al  Școlii Naționale de  Științe Politice
și Administrative din București, în colaborare cu
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,
Universitatea  „Petru  Maior”,  facultatea  de
Economie,  Drept  și  Științe Administrative,  din
Târgu  Mureș,  Universitatea  „Magna  Graecia”,

departamentul  de  drept,  istorie,  economie  și
sociologie, Catanzaro, Italia, Uniunea Juriștilor
din România și Asociația pentru Națiunile Unite
din România, membră a Federației Mondiale a
Asociațiilor pentru Națiunile Unite.

În  deschidere,  referindu-se  la  importanța
acestei  manifestări  au luat  cuvântul  din partea
Școlii  Naționale  de  Științe  Politice  și
Administrative:  profesor  emerit  dr.  Ioan
Alexandru,  primul  decan  al  Facultății  de
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Administrație  Publică,  decan  conferențiar  dr.
Diana Iancu, prodecan conferențiar dr. Mihaela
Cărăușanu,  șef de departament, conferențiar dr.
Mădălina  Cocoșatu.  În  continuarea  sesiunii
plenare  au  prezentat  alocuțiuni  salutând
inițiativa  acestei  conferințe internaționale  prof.
univ.  dr.  Irina  Moroianu  Zlătescu,  director  al
Institutului  Român  pentru  Drepturile  Omului,
membru titular  al  Academiei  Internaționale  de
Drept  Comparat,  prof.  dr. Monna Lisa  Magdo
Belu,  membru al  Curții  de  Arbitraj  Comercial
Internațional, de pe lângă Camera de Comerț și
Industrie  a  României  și  Florin  E.  Shagi,
Ministru  Consilier,  Ministerul  Afacerilor
Externe  și  vicepreședinte  al  Asociației  pentru
Națiunile Unite din România.

Lucrările  conferinței  s-au  desfășurat  atât  în
plen,  cât  și  în  seminarii,  pe  grupuri  de  lucru.
S-au înscris cu comunicări participanți din mai
multe state europene. Au fost abordate teme de
interes  european  și  internațional  privind
evaluarea  capacității  judiciare,  influența
drepturilor omului asupra legislației, migrația și
dreptul, probleme de monitorizare și evaluare în
domeniul administrației publice, globalizarea  și
dezvoltarea  durabilă,  medierea  și  negocierea.
Practicieni  din  România  și  din  străinătate  au
prezentat lucrări analitice  și de drept comparat,
exemple  de  bune  practici  și  studii  de  caz.
Studiile  și  comunicările  prezentate  în  cadrul
grupurilor de lucru au abordat subiecte diverse
cu referire la teme de interes global alese pentru
această  ediție,  precum  problema  necesității
elaborării unor politici publice în România, care
să  rezoneze  cu  valorile  europene  relevante,
identificarea  unui  sistem de  indicatori  privind
impactul, pe care îl pot avea asupra societății și
asupra  dezvoltării  economice  măsurile  de
combatere  a  corupției,  dezvoltarea  unor
întreprinderi sociale, ca expresie a schimbării și
inovării într-o societate modernă, instrumente de
evaluare  periodică  a  stadiilor  de  dezvoltare
regională,  analize comparative interdisciplinare
și  perspective  actuale  privind  impactul
măsurilor  de  criză  în  unele  state  membre  ale
Uniunii Europene. 

În  cadrul  primului  grup  de  lucru  au  fost
dezbătute  teme  privind  „Evaluarea  capacității
juridice”.  Au  fost  abordate   următoarele
subiecte:  „Aspecte  din  istoria  drepturilor
omului”;  „Evaluarea  nivelului  integrității
administrației publice: între moralitate  și lege”,

„Reforma  justiției  și  consolidarea  capacității
administrației publice”; „Problema traseismului
politic”;  „Accesul  la  justiție  în  cazuri  de
discriminare  la  nivel  european”;  „Necesitatea
stabilirii  unor noi indicatori  de performanță în
sistemul  juridic,  care ar  trebui  să  stea la  baza
politicilor de reformă”; 

Lucrările  celui  de  al  doilea  grup  de  lucru
„Influența drepturilor omului asupra legislației”
au avut ca tematică: „Inițiativa globală a ONU,
Alianța  civilizațiilor  –  o  punte  între  orient  și
occident”;  ”Dizabilitatea  din  perspectiva
drepturilor omului în sistemul ONU”; „Relația
dintre administrația publică și instituțiile de cult
în  domeniul  protecției  libertății  religioase  în
Europa”;  „Aspecte  privind  implementarea
Cartei  Europene  a  Drepturilor  Fundamentale”;
„Dezinstituționalizarea  –  soluția  unei  vieți
independente pentru persoanele cu dizabilități”;
„O nouă viziune  asupra educației  de calitate”;
„Caracteristicile  principale  ale  unei  bune
guvernări”;  „Mediul  de  afaceri  și  drepturile
omului”.  

La cel de al treilea grup de lucru, sub titlul
general „Migrația  și dreptul” s-au abordat teme
precum  „Clasificările  tipurilor  de  azil”;
„Problemele migrației între protecția drepturilor
omului  și securitatea europeană”; „Imigrarea  și
integrarea  imigranților”  -   studii  de  caz  pe
probleme  de  migrație;  „Imigrarea  și  sărăcia”;
„Protecția drepturilor refugiaților, instrumente și
mecanisme”;

Pe  tema  principală  „Probleme  de
monitorizare  și  evaluare  în  administrația
publică”, în cadrul celui de al patrulea grup de
lucru s-a discutat despre „Evoluții ale reformei
taxelor  în  Italia”,  „Îmbunătățirea  eficienței
achizițiilor  publice  în  România”,  „Problemele
recentei crize financiare – o abordare analitică a
experienței poloneze”, „Sistemele de evaluare a
performanțelor  în  sectorul  public”,  „Principiul
nediscriminării  pe  criterii  de  naționalitate  la
angajarea  în  funcții  publice,  studiu  de  drept
comparativ”;  „Îmbunătățirea  organizației
administrativ-teritoriale”,  „Transparența  în
administrația publică”.

Participanții  la  cel  de  al  cincilea  grup  de
lucru  reunit  sub  tematica  „Globalizarea  și
dezvoltarea  durabilă”,  au  prezentat  lucrări  pe
următoarele  subiecte:  „Evoluția  principiului
dezvoltării  durabile  Post-Rio+20”;  „Noile
obiective  ale  dezvoltării  durabile  –  Agenda
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2030”; „Organizațiile non-profit în sistemul de
sănătate  italian”;  „Aspecte  privind  drepturile
sociale  în  Uniunea  Europeană”;  „Rolul
inspecției  muncii   în  protecția  drepturilor
angajaților”;  „Politicile  sociale  europene  în
perspectiva anului 2020”; „Calitatea serviciilor
medicale  din  spitale  în  raport  cu  așteptările
populației”;  „Noua  viziune  urbană  –  un
instrument în crearea  zonelor metropolitane”:

Tematica  medierii  și  negocierii  a  fost
abordată de participanții la cel de al șaselea grup
de lucru, care au prezentat următoarele lucrări:
„Medierea internațională în secolul globalizării,
inteligența  multiculturală  a  mediatorului”;
„Experiența  africană  a  medierii”;  „O  analiză
comparativă  a  standardelor  de  mediere  în
Uniunea Europeană”; „Activitatea mediatorului
european  în  criza  din  Ucraina”:  „Mentorul  –
instrumentul  de  echilibru  dintr-o  organizație”;
„Femeile  și  medierea”;  „Rolul  inteligenței
emoționale  în  dezvoltarea  aptitudinilor  și
competențelor mediatorului”;

În  încheierea  conferinței  au  avut  loc
seminarii pe tematicile  analizate în grupurile de
lucru  și au fost prezentate rapoartele finale ale
acestora.

De  asemenea,  participanții  și-au  exprimat
aprecierea deosebită pentru contribuția adusă de
membrii  comitetului  științific  și  de  membrii
comitetului de organizare ai acestei manifestări,
care a devenit deja o tradiție datorită interesului
pe  care  îl  prezintă  pentru  teoreticienii  și
practicienii  dreptului  din  țară  și  din alte  state,
precum  și  nivelului  înalt  al  comunicărilor
prezentate  și  al  dezbaterilor,  care  evident,
contribuie  la  evoluția  legislației  interne  și
europene.

O  mențiune  specială  și  pentru  contribuția
adusă  la  desfășurarea  lucrărilor  de  către
membrii  Institutului  European  de  Drept  de  la
Viena și ai Institutului Internațional de Drept de
Expresie și Inspirație Franceză.

  
Daniela Albu

EXERCITAREA DREPTULUI LA NEDISCRIMINARE I EGALITATEA DEȘ
ANSE ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂȘ

Conferin a Interna ională a Nediscriminării i Egalită ii de anse –ț ț ș ț Ș
NEDES 2015

În  perioada  24-26  noiembrie,  la  sala
Drepturilor  Omului,  Palatul  Parlamentului,  a
avut  loc  Conferin a  Interna ională  aț ț
Nediscriminării i Egalită ii de anse – NEDESș ț Ș
2015, aflată la cea de a IX-a edi ie, organizată,ț
sub  egida  Agen iei  pentru  Drepturileț
Fundamentale  a  Uniunii  Europene  (FRA)
reprezentată  de  prof.  univ.  dr.  Irina  Moroianu
Zlătescu, membru în Consiliul de administra ieț
al FRA, i de Alice Hamilton, expert FRA, deș
Comisia  pentru  Drepturile  Omului,  Culte  iș
Problemele  Minorită ilor  Na ionale  a  Camereiț ț
Deputa ilor,  Consiliul  Na ional  pentruț ț
Combaterea  Discriminării,  Universitatea
Cre tină  „Dimitrie  Cantemir”  Bucure ti  i  cuș ș ș
concursul  cercetatorilor  Institutului  Român
pentru Drepturile Omului. Tema Conferin ei dinț
acest  an  a  fost  ”Exercitarea  dreptului  la
nediscriminare i egalitate de anse în societateaș ș
contemporană”.

Conferin a  a  avut  ca  obiectiv  principal  săț

ofere  speciali tilor  din  domeniul  drepturilorș
omului  oportunitatea  de  a  analiza  i  comparaș
cercetările interdisciplinare i multidisciplinare,ș
schimbând opinii despre respectarea principiului
nediscriminării  i  cel  al  egalită ii  de  anse  ,ș ț ș
precum i despre bune practici, atât în societateaș
românească, cât i la nivel interna ional.ș ț

S-a  reu it  astfel,  stabilirea  unui  dialogș
constructiv  între  speciali ti  în  domeniulș
drepturilor omului, studen i i masteranzi, care aț ș
contribuit  la  o  mai  bună   cunoa tere,ș
popularizare  i  cre tere  a  gradului  deș ș
con tientizare  privind  necesitatea  respectăriiș
principiilor  nediscriminării  i   egalită ii  deș ț
anse,  atât  între  bărba i  i  femei,  cât  i  întreș ț ș ș

diferitele categorii de persoane. 
Lucrările Conferin ei au fost  structurate peț

trei  sec iuni:  Egalitate  de  anse  iț ș ș
nediscriminare în justi ie i politică; Egalitate deț ș
anse i nediscriminare în învă ământ i pe pia aș ș ț ș ț

muncii;  Prevenirea  i  combaterea  faptelorș
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comise din ură. 
Printre  lucrările  prezentate  în  cadrul

evenimentului se numără: „Sărăcia i filantropiaș
la români- de la cutumă la lege. Dreptul la un
nivel  de trai  decent”-  prof.  univ. dr. Mădălina
Tomescu,  Facultatea  de  tiin e  Juridice  iȘ ț ș
Administrative, Universitatea Cre tină Dimitrieș
Cantemir,  conf.  univ.  dr.  Liliana  Trofin,
Facultatea  de  Istorie,  Universitatea  Cre tinăș
Dimitrie  Cantemir,  „Aspecte  ale  discriminării
multiple”  -   prof.  univ.  dr.  Irina  Zlătescu,
membru titular  al  Academiei  Interna ionale  deț
Drept Comparat, director al Institutului Român
pentru  Drepturile  Omului,  „Forme  ale
discriminării-discriminarea  directă,
discriminarea  indirectă,  hăr uirea,  victimizareaț
i  ordinul  de  a  discrimina”-  dr.  Csaba  Ferencș

Astalos,  pre edintele  Consiliului  Na ionalș ț
pentru  Combaterea  Discriminării,  „Minoritatea
romă-între mândrie i prejudecată”- dr. Nicolaeș
Păun,  pre edintele  Comisiei  pentru  drepturileș
omului,  culte  i  problemele  minorită ilorș ț
na ionale, „Considera ii generale privind sărăciaț ț
extremă  în  contextul  globalizării”-  dr.  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
„Criza  refugia ilor  în  Uniunea  Europeană.ț
Imperativul  unui  tratament  umanitar  iș
nediscriminatoriu”-  prof.  univ.  dr.  Dumitru
Mazilu,  membru  al  Academiei  Central-
Europene de tiin e, Arte i Litere, „Dreptul laȘ ț ș
nediscriminare  în  sistemul  de  protec ieț
consacrat de Conven ia Europeană a Drepturilorț
Omului”  -  conf.  univ.  dr.  Titus  Corlă ean,ț
Facultatea de tiin e Juridice i Administrative,Ș ț ș
Universitatea  Cre tină  Dimitrie  Cantemir,ș
„Unele  aspecte  cu  privire  la  discriminări  în
materia fiduciei” - prof. univ. dr. Cristian Jora,
Facultatea de tiin e Juridice i Administrative,Ș ț ș
Universitatea  Cre tină  Dimitrie  Cantemir,ș
”Considera ii  privind  legisla ia  generală  înț ț
domeniul  antidiscriminării  pe  teritoriul
României”- dr. Mădălina Ro u, director Direc iaș ț
Juridică, Consiliul Na ional pentru Combatereaț
Discriminării,  drd.  Cristina  Maria  Vlad,
Consiliul  Na ional  pentru  Combatereaț
Discriminării, „Protec ia dreptului la respectareaț
vie ii  private  prin  normele  de  drept  penal”-ț
lector univ. dr. Victoria Cristiean, Facultatea de

tiin e Juridice i Administrative, UniversitateaȘ ț ș

Cre tină Dimitrie  Cantemir, „ș Analiza  efectelor
generate  de  nerespectarea  reglementărilor  de
urbanism asupra calită ii vie ii” - lect. Univ. dr.ț ț
Marcela  Stoica, Facultatea  de  tiin e  Politice,Ș ț
Universitatea  Cre tină  ”Dimitrie  Cantemir”,ș
„Istoria  crimei  i  a  ripostei  la  crimă”  -  conf.ș
univ. dr. Agatador Mihaela Popescu, Facultatea
de  tiin e  Juridice  i  Administrative,Ș ț ș
Universitatea Cre tină Dimitrie Cantemir, conf.ș
univ. dr.Roxana Păun, Academia de Poli ie Al. I.ț
Cuza, „Unele aspecte privind azilul i migra iaș ț
la început de secol XXI”- prof. univ. dr. Florian
Răpan,  decan,  Facultatea  de  tiin e  Politice  ,Ș ț
Universitatea  Crestină  Dimitrie  Cantemir,
„Con tientizarea  societă ii  civile  privindș ț
combaterea  discriminării  de  gen,  etnie,
dizabilită i,  vârstă”-  dr.  Cornelia  Rotaru,ț
pre edinte ADAF - Asocia ia pentru dezvoltareaș ț
antreprenoriatului  feminin,  „Combaterea
discriminării  de  gen”  -  dr.  Alexandru  Cordo ,ș
senator,  vicepre edinte,Senatul  României,ș
„Majoritate  i  minoritate-  o  analiză  asupraș
aplicării drepturilor omului în cazul refugia ilorț
sirieni”  -  asist.  univ.  dr.  Dan  Ionu  Carbarău,ț
Facultatea de tiin e Juridice i Administrative,Ș ț ș
Universitatea  Cre tină  Dimitrie  Cantemir,ș
„Principiul nediscriminării în contextul actual al
migra iei  la  nivelul  Uniunii  Europene”-drd.ț
Alexandra  Bucur,  membru  Institutul  European
de Drept. 

Cu  acest  prilej,  consilier  parlamentar  dr.
Marcela  Stoica  a  inaugurat  punctul  de
documentare  despre  Agen ia  pentru  Drepturiț
Fundamentale  a  Uniunii  Europene,  intitulat
„Col ul FRA” (The FRA Corner), unde au fostț
expuse publica ii i rapoarte tiin ifice realizateț ș ș ț
în cadrul Agen iei de la Viena. A fost eviden iatț ț
cu  acest  prilej  faptul  că  studiile  i  cercetărileș
realizate  de  FRA contribuie  la  promovarea  iș
protejarea drepturilor fundamentale pe teritoriul
Europei încurajând dialogul la nivel regional în
vederea  elaborării  unor  politici  comune  în
domeniul  drepturilor  i  libertă ilorș ț
fundamentale, precum i faptul că FRA men ineș ț
o cooperare permanentă cu institu iile na ionaleț ț
ale  statelor  membre  i  cu  guvernele  UE,ș
furnizând  consultan ă  independentă  deț
specialitate  cu privire  la  problemele  stringente
cu care se confruntă spa iul european, rapoarteț
de cercetare, precum i manuale care abordeazăș
punctual  întreaga  paletă  a  drepturilor
fundamentale,  în  contextul  dinamicii
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geo-politice,  sociale  i  economice  din  stateleș
membre,  oferind  analize  cuprinzătoare  pe
problematică  drepturilor  omului  i  servindș
drept  instrumente  de  lucru  atât  factorilor  de
decizie  cât  i  institu iilor  na ionale  pentruș ț ț
drepturile  omului  i  organiza iilor  neguvernaș ț -
mentale. 

De asemenea, în cadrul evenimentului a fost

lansat  volumul  „Interzicerea  discriminării.
Hotărâri  ale  Cur ii  Europene  a  Drepturilorț
Omului,  pronun ate  în  cauzele  împotrivaț
României”, autor, judecător dr. Oana Niemesch,
precum i volumele în limbile română i englezăș ș
cu lucrările Conferin ei. ț

Alexandra Bucur

COMPETI IA DINTRE JUDECĂTORI ÎN EUROPA: Ț
PROBLEMA DIALOGULUI

În  perioada  25-27  noiembrie  2015,  s-a
desfășurat  la  Tours,  Colocviul  internațional  cu
tema  „Competiția  dintre  judecători  în  Europa:
problema dialogului”, organizat de Facultatea de
Drept  a  Universității  din  Tours,  sub  înaltul
patronaj  al  președintelui  Curții  Constituționale
franceze  și  președinte  al  IDEF,  Jean  Louis
Debré.

Problema competi iei  între  judecători  aț
mobilizat juriștii în încercarea de a înlocui sau
cel puțin de a reconsidera interpretarea relațiilor
jurisdicționale.  Conceptul  de  competiție,
probabil mult mai lesne de înțeles în sensul său
normativ și pozitiv decât în cel al dialogului, ne
reamintește de faptul că toate curțile de justiție
au  puteri  și  atribuții  prestabilite.  Cu  toate
acestea,  exercitarea  puterii  are  adesea  un
caracter unic și  exclusivist, ceea ce înseamnă că
există  mai  puțină  înclinație  spre  angajarea
într-un  dialog.  Atunci  când  dialogul  există,  el
reprezintă  o  manifestare  tacită  a  ceea  ce  se
stabilește  între  judecători  la  un  nivel  mai
profund,  adică  o  adevărată  strategie  a  puterii.
Granițele jurisdicționale par să se fi configurat

treptat,  iar  stabilirea   acestora  ar  putea  fi
solicitată  din  punct  de  vedere  al  protecției
drepturilor fundamentale.

O astfel  de competiție  între  „cei   mai  buni
ofertanți”,  între  cine  este  mai  potrivit  pentru
litigan i,  deci  o  concurenț ță  între  cele  mai
importante  curți  constituționale,  înseamnă  că
miza este foarte mare. Opinia 2/13 a Curții de
Justiție a Uniunii Europene privind respingerea
oricărei  idei de aderare la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului ilustrează destul de clar ce
înseamnă conservarea granițelor  jurisdicționale
și  refuzul  de  a  le  abandona  în  competiție  cu
„alții”.  În  cadrul  lucrărilor  acestei  manifestări
științifice s-a prezentat  și analizat o gamă largă
de  situații  și  combinații  de  conflicte
(național/național,   național/european  –
european/european)  în  scopul  de  a  încuraja
abordarea  problemei  competiției,  ca  un  mijloc
de  reînnoire  a   analizei  acestor  relații
jurisdicționale  contemporane  și  europene  prin
prisma dialogului.

Gheorghe Pârvan

DREPTURILE NOASTRE. LIBERTĂ ILE NOASTRE. ÎNTOTDEAUNAȚ

În ziua de 9 decembrie a avut loc Conferința
„Drepturile  noastre.  Libertă ile  noastre.ț
Întotdeauna”,  organizată  cu  ocazia  Zilei
Interna ionale  a  Drepturilor  Omului  înț
parteneriat cu Comisia juridică, de disciplină iș
imunită i  a  Camerei  Deputa ilor  i  Comisiileț ț ș
pentru  drepturile  omului,  culte  i  problemeleș
minorită ilor na ionale ale Parlamentului.ț ț

În deschiderea conferinței au fost prezentate
mesajul  Pre edintelui  Camerei  Deputa ilorș ț
Valeriu  Zgonea,  cuvântul  de  deschidere  al
domnului  prof.  univ. dr.  Bogdan Liviu  Ciucă,
pre edintele  Comisiei  juridice,  de disciplină  iș ș
imunită i  a  Camerei  Deputa ilor,  membru  înț ț
Consiliul  general  al  IRDO,  cuvântul  doamnei
deputat Tamara Dorina Ciofu, vicepre edintă aș
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Comisiei pentru drepturile omului i Pre edintăș ș
a  Subcomisiei  pentru  egalitate  de tratament  iș
nediscriminare, membră în Consiliul general al
IRDO  i  al  doamnei  Rozalia-Ibolya  Biró,ș
pre edintă a Comisiei pentru drepturile omului,ș
Senatul României, membră în Consiliul general
al IRDO.

 În continuare, prof. univ. dr. Irina Moroianu
Zlătescu,  director  IRDO,  s-a  referit  la
importan a zilei  de 10 decembrie  precizând căț
se aniversează 67 de ani de la adoptarea în 1948
de  către  Adunarea  Generală  a  ONU  a
Declara iei  Universale a Drepturilor Omului iț ș
49  de  ani  de  la  adoptarea  în  1966 a  Pactului
interna ional  privind  drepturile  economiceț
sociale  i  culturale  i  a  Pactului  interna ionalș ș ț
privind  drepturile  civile  i  politice.  Apoi,ș
domnul  Florin  Saghi,  ministru  consilier,
Ministerul Afacerilor Externe, vicepre edinte alș
Asociației pentru Națiunile Unite din România
(ANUROM)  a  prezentat  mesajul  Secretarului
General  ONU  Ban  Ki-moon  cu  prilejul  Zilei
Drepturilor Omului i mesajul Înaltului Comisarș
pentru  Drepturile  Omului,  Zeid  Ra’ad  Al
Hussein.

Temele  principale  ale  conferinței  a  fost
analizate  în  cadrul  a  trei  paneluri  de  lucru:
„Func ionarea  institu iilor  democratice”;ț ț
„Eficien a  i  independen a  sistemului  judiciar”ț ș ț
și „Noi drepturi ale omului i protec ia lor prinș ț
mecanisme interna ionale”.ț

În  cadrul  primului  panel,  moderat  de  conf.
univ.  dr.  Mihaela  Fodor,  membră  în  Consiliul
general  al  IRDO,  au  fost  dezbătute  aspecte
privind  separarea  puterilor  în  stat  și  alegerile
libere i corecte, prof. univ. dr. Gheorghe Iancu,ș
membru  în  Consiliul  general  al  IRDO;
tripartitismul  –  Consiliul  Economicosocial,
Mircea  Ciocan,  membru  CES;  tehnica
legislativă  i  importan a  cunoa terii  ei,  dr.ș ț ș
Cătălin  Ciora,  ef  sector  Consiliul  Legislativ;Ș
distribu ia  verticală  a  puterilor  i  bunaț ș
guvernare, Paula Ghi escu, Agenț ția Națională a
Funcționarului Public.

Legalitatea  i  securitatea  judiciară,ș
eficacitatea i independen a sistemului judiciar,ș ț
executarea  hotărârilor  judecătore ti,ș
profesionalismul profesiei  de avocat precum  și
aspecte privind asisten a juridică, au fost temeleț
analizate  în cadrul  celui  de al  doilea panel  de
discuții, moderat de prof. univ. dr. Monna Lisa
Belu  Magdo,  membru  titular  al  Academiei  de
Științe  Juridice  din  România.  Prezentările  au
fost sus inute de av. Marian Tudora cu, av. Vladț ș
Oanea, Alexandra Bucur, av. Alexandru Chiri ăț
și Adrian Victor Radulescu.

Ultimul  panel,  moderat  de  conf.  univ.  dr.
Mircea  Aurel  Ni ă  a  urmărit  dezbatereaț
principalelor elemente privind buna guvernare iș
drepturile omului, mecanisme interna ionale deț
protec ie  a  drepturilor  omului,  apărareaț
drepturilor  omului  în  contextul  terorismului
interna ional,  noile  provocări  în  domeniulț
drepturilor omului, parteneriat. Au luat cuvântul
Mihaela  Ungureanu,  președinte  a  Autorității
Naționale  pentru  Persoane  cu  Dizabilități,  dr.
Ramona-Gabriela Paraschiv, Ioan Liviu Chircă,
Marius  Mocanu,  dr.  Adrian  Bulgaru,  Zonga
Ioan.

Printre vorbitorii care au prezentat probleme
specifice legate de drepturile omului, precum iș
problemele  cu care se  confruntă  speciali tii  înș
domeniu  s-au  numărat  i  reprezentan i  aiș ț
ministerelor, ai institu iilor na ionale printre careț ț
i cercetători ai IRDO, reprezentanș ți ai mediului

universitar,   reprezentan i  i  membrii  ai  unorț ș
organizații  neguvernamentale  i  ai  societă iiș ț
civile,  printre  care  menționăm:  Gheorghe
Pârvan,  Olivia  Florescu,  Mihaela  Scarlat,
Daniela Albu, Carmen Năstase.

Au  urmat  puncte  de  vedere  prezentate  de
membrii  comisiei  pentru drepturile  omului,  de
către  reprezentan i  ai  mediului  academic  i  aiț ș
speciali tilor  din  domeniul  drepturilor  omului,ș
precum  i  de  către  reprezentan i  ai  societă iiș ț ț
civile.

Marius Mocanu

DIN ACTIVITATEA AGEN IEI PENTRU DREPTURI FUNDAMENTALE AȚ
UNIUNII EUROPENE (FRA), OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2015

Colocviul  anual  cu  tema  „Drepturile
Fundamentale” a avut loc la Bruxelles, la sediul

Comisiei  Europene,  în  data  de  2  octombrie,
2015. Cu acest  prilej,  Agen ia  pentru Drepturiț
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Fundamentale a moderat  sesiunea „Promovarea
egalită ii  i  a  politicilor  anti  discriminare  prinț ș
intermediul legisla iei”.ț

Reprezentan i ai FRA au participat la cea deț
a treia întâlnire din acest an a re elei agen iilorț ț
de justi ie i afaceri interne,ț ș  care a avut loc în
data  de  6  octombrie  la  Tallinn  (Estonia).
Re eaua  este  alcătuită  din  nouă  agen ii  aleț ț
Uniunii  Europene,  care  lucrează  în  domeniul
libertă ii, securită ii i justi iei: CEPOL, EASO,ț ț ș ț
EIG,  EMCDDA,  Eurojurist,  Europol,  Frontex,
FRA i eu-LISA ,aceasta din urmă de inând iș ț ș
actuala  pre edin ie  a  re elei.  Reprezentan iiș ț ț ț
agen iilor  au  discutat  despre  activitatea  lor  iț ș
despre  posibile  domenii  de  cooperare  comună
pe  viitor.  Tema  de  bază  a  discu iilor  a  fostț
contribu ia  agen iilor  re elei  la  agendaț ț ț
europeană de gestionare a migra iei  i la luptaț ș
împotriva terorismului.

În  perioada  13-14 octombrie,  a  avut  loc  la
Tallinn  (Estonia),  conferin a  cu  tema  „Săț
cre tem  o  genera ie  fără  violen ă”.  ș ț ț Conferin aț
este  o  componentă  a  unui  proiect  mai  amplu,
finan at de UE. Cu acest prilej, reprezentan i aiț ț
Agen iei  pentru  Drepturi  Fundamentale  auț
prezentat principalele rezultate ob inute în urmaț
recentului său sondaj privind violen a împotrivaț
femeilor.  Evenimentul  a  reunit  reprezentan i  aț
trei  ministere  estoniene  (ministerul  justi iei,  alț
afacerilor  sociale,  precum  i  ministerul  deș
interne)  precum  i  reprezentan i  ai  Funda ieiș ț ț
Mesei  Rotunde  a  Femeilor  Estoniene,  ai
centrelor i asocia iilor de tineret din Estonia.ș ț

În  contextul  în  care  condi iile  de  deten ieț ț
constituie un subiect din ce în ce mai dezbătut la
nivel  european, reprezentan i  ai  FRA  auț
prezentat la Trier (Germania)  un studiu privind
condi iile  de  deten ie  din  penitenciareleț ț
europene în cadrul unui seminar, desfă urat  ș în
perioada  15-16  octombrie,  la  Academia  de
Drept  European.  Prezentarea  s-a  axat  pe
concluziile  celei  mai  recente  cercetări
întreprinse de FRA pe această temă.

Reprezentan i  ai  Agen iei  pentru  Drepturiț ț
Fundamentale au participat la un  dialog  UE -
Asocia ia  Na iunilor  din  Sud-Estul  Asieiț ț
(ASEAN),  care  a  avut  loc  la  Bruxelles  pe  19
octombrie. Contribu ia  FRA  la  eveniment  aț
constat  în  prezentarea  unor  concluzii  iș
metodologii  legate  de  mediul  de  afaceri,
drepturile  omului  i  migra ie.  Acest  dialog  aș ț
facilitat schimbul de informa ii i bune practiciț ș

în domeniul drepturilor omului dintre UE i 10ș
asocia ii membre ale ASEAN.ț

Ministerul polonez al justi iei în cooperare cuț
Departamentul  pentru  politici  sociale  al
Primăriei  Var oviei  i  cu  Funda ia  Nobody’sș ș ț
Children  („Copiii  nimănui”)  a  organizat  la
Var ovia, în perioada ș 19-20 octombrie, cea de a
12-a edi ie a Conferin ei interna ionale cu temaț ț ț
„Ajutorarea  copiilor  victime  ale  abuzurilor  iș
delictelor”.  În  cadrul  evenimentului,
reprezentan i  ai  Agen iei  pentru  Drepturiț ț
Fundamentale au avut prezentări i interven ii.ș ț

Membrii ai FRA au participat la evenimentul
intitulat  „Este  timpul  pentru ac iuni  concrete”,ț
organizat  la  Bruxelles  în  perioada  20-21
octombrie de  către  Comisia  Europeană
împreună  cu  Luxemburg  (care  de ineț
pre edin ia), pentru a marca cel de al nouălea anș ț
de  când  Uniunea  Europeană  celebrează  Ziua
Europeană  de  Combatere  a  traficului  de
persoane.  În  cadrul  unui  seminar  tematic,
participan ii au discutat despre riscul copiilor deț
a fi trafica i, subiect la care FRA a contribuit cuț
rezultatele  cercetărilor  sale  prezentate  în
raportul privind sistemele de tutelă pentru copiii
din  UE  priva i  de  grija  părintească,  raportț
publicat pe 16 octombrie, 2015.

În  perioada  20-21 octombrie,  a  avut  loc  la
Strasbourg  (Fran a)  ț cea  de  a  treia  întâlnire  a
Comitetului  de  Exper i  a  Consiliului  Europeiț
privind  Strategia  pentru  Drepturile  Copilului.
Exper i  din  statele  membre,  reprezentan i  aiț ț
Comisiei  Europene  i  ai  Consiliului  Europei,ș
precum i ai unor organiza ii neguvernamentaleș ț
au discutat  con inutul  noii  Strategii  2016-2021ț
privind drepturile copilului, care se va lansa în
aprilie  2016.  Această  strategie  continuă
obiectivele  strategiei  existente  pentru
2012-2015  propunându- i,  de  asemenea,  noiș
direc ii  de  implementare  a  obiectivelor  pentruț
asigurarea  i  promovarea  drepturilor  copilului.ș
Agen ia  pentru  Drepturi  Fundamentale  aț
participat  i  la  întâlnirile  anterioare  aleș
exper ilor  i  de  fiecare  dată  a  prezentatț ș
rezultatele cercetărilor întreprinse de Agen ie înț
acest  domeniu.  În  cadrul  acestei  întâlniri
reprezentan i  ai  FRA au contribuit  punctual  laț
dezbaterile privind finalizarea con inutului noiiț
strategii. 

Rezultatele sondajului FRA privind violen aț
împotriva  femeilor  au  fost  prezentate  de
reprezentan i ai Agen iei cu prilejul  ț ț Conferin eiț
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privind  monitorizarea  i  implementareaș
Conven iei  de  la  Istanbul,  organizată  deț
Consiliul  Europei  la  Sarajevo  (Bosnia  iș
Her egovina), în data de 20 octombrieț . În cadrul
evenimentului,  reprezentan ii  FRA  au  vorbitț
despre  necesitatea  îmbunătă irii  sistemului  deț
colectare  i  agregare  de  date  precum  i  deș ș
recomandări  viitoare  pentru  o  implementare
concretă  a  Conven iei  pentru  prevenirea  iț ș
combaterea  violen ei  împotriva  femeilor  i  aț ș
violen ei domestice.ț

 La  Madrid  (Spania),  în  data  de  21
octombrie,  delega i  ai  FRA  au  prezentatț
principalele  rezultate  i  concluzii  ale  studiuluiș
sondaj  privind  violen a  împotriva  femeilor  înț
cadrul  unui  dialog  UE  –  America  Latină,  la
seminarul  „Extinderea  accesului  la  justi ie”.ț
Tema  centrală  a  seminarului  a  fost  situa iaț
femeilor ca beneficiare ale accesului la justi ie. ț

Tot la Madrid, în perioada 26-28 octombrie, a
avut loc un curs de formare pentru judecători iș
magistra i, cu tema delictele motivate de ură iț ș
discriminarea”, organizat  de  Consiliul  General
al Puterii Judiciare, unde reprezentan ii FRA auț
prezentat  activitatea  Agen iei  pe  această  temă.ț
S-au analizat practicile judiciare în combaterea
delictelor motivate de ură în context na ional iț ș
european  din  perspectiva  drepturilor
fundamentale.  Acest  curs  de  formare  a  făcut
parte dintr-un program mai amplu al guvernului
spaniol pentru educa ie continuă.ț

La ini iativa comună a Consiliului Regionalț
Piemontez,  a  Comitetului  pentru  Drepturile
Omului  i  a  Reprezentan ei  Birouluiș ț
Interna ional al Muncii, în data de ț 26 octombrie
s-a  organizat  la  Torino  o  Conferin ă  pe  temaț
exploatării grave prin muncă. Cu acest prilej au
fost prezentate cercetările i concluziile FRA peș
acest subiect, precum i aspectele  migra iei iș ț ș
traficului  de  persoane,  ca  poten iale  cauzeț
pentru exploatarea prin muncă. Analiza FRA s-a
concentrat pe exploatarea prin muncă în UE în
timp  ce  Consiliul  Regional  a  făcut  referire
situa ia locală din diverse regiuni.ț

Concluziile  principale  ale  raportului  FRA
„Exploatarea  gravă  prin  muncă  în  Uniunea
Europeană”  au fost prezentate de reprezentan iț
ai Agen iei i în cadrul unui eveniment dedicatț ș
special apari iei acestui raport, care a avut loc laț
Dublin  (Irlanda)  în  data  de  27  octombrie.
Evenimentul  a  fost  organizat  de  către
Universitatea Galway din Irlanda în colaborare

cu  Consiliul  Irlandez  pentru  Libertă i  Civile.ț
Obiectivele principale ale evenimentului au fost
con tientizarea  i  mediatizarea  concluziilorș ș
raportului  FRA  la  nivel  na ional,  precum  iț ș
analizarea  modalită ilor  prin  care  rezultateleț
acestei  cercetări  pot  fi  incluse  în  măsurile
politice i în agendele dezbaterilor na ionale. ș ț

Cu ocazia  Zilei  Europene a  Persoanelor  cu
Dizabilită i,  membrii  FRA au  prezentat  ț pe  20
octombrie  la  Bruxelles rezultatele  cercetărilor
pe  această  temă  cuprinse  în  raportul  Agen ieiț
intitulat  „Copiii i dizabilită ile”.  ș ț Prezentarea a
avut loc în pregătirea viitoarei Conferin e de laț
Bruxelles  din  perioada  7-8  decembrie.
Conferin a  din  acest  an  se  va  axa  pe  situa iaț ț
copiilor  cu  dizabilită i  din  Europa,  pe  accesulț
acestora  la  educa iei  i  contribu ia  acesteia  laț ș ț
participarea  egală  a  copiilor  cu  dizabilită i  înț
via a  comunită ii.  La  prezentare  au  participatț ț
copii  cu  dizabilită i  i  părin ii  acestora,ț ș ț
reprezentan i  ai  unor  grupuri  sau  organiza iiț ț
pentru  persoanele  cu  dizabilită i,  func ionariț ț
guvernamentali i cercetători.ș

Reprezentan i  ai  FRA  au  fost  invita i  deț ț
Institutul  Erich  Brost  pentru  Jurnalism
Interna ional, la o conferin ă organizată în dataț ț
de  30  octombrie,  la  Dortmund  (Germania)
având  ca  temă  „Jurnalismul  i  migra ia”.ș ț
Prezentările  i  dezbaterile  s-au  axat  pe  rolulș
presei  în  situa ia  actuală  a  fenomenuluiț
migra iei  i  pe  asisten a  acordată  pentruț ș ț
combaterea  discriminării  i  a  minorită ilorș ț
etnice în UE.

În  perioada  3-4  noiembrie,  reprezentan i  aiț
FRA au participat la reuniunea re elei agen iilorț ț
UE pe probleme de justi ie,  care a avut loc laț
Tallinn Estonia, directorii celor nouă agen ii aleț
re elei,  din care face parte i FRA, au discutatț ș
despre activitatea lor i despre posibile teme deș
cooperare  comună.  De  asemenea  s-a  discutat
despre implementarea Agendei europene privind
migra ia i securitatea în Europa. ț ș

La începutul lunii noiembrie Agen ia pentruț
Drepturi  Fundamentale  a  primit  două  vizite
importante.  În data de  3 noiembrie membrii  ai
Comitetului  pentru  drept  constitu ional  alț
Parlamentului finlandez au sosit la sediul FRA
de la Viena, unde le-a fost prezentată activitatea
Agen iei  privind problemele stringente cu careț
se  confruntă  UE  în  privin a  drepturilorț
fundamentale.  Astfel,  discu iile  s-au  axat  peț
subiecte la ordinea zilei, precum migra ia, azilulț
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i  integrarea.  S-a  mai  discutat  i  despre  alteș ș
domenii  de  activitate  a  FRA  legate  de
dizabilitate,  exploatarea  prin  muncă,  violen aț
împotriva  femeilor  i  protec ia  datelor  cuș ț
caracter  personal,  explorându-se  eventuale
modalită i de cooperare comună pentru viitor.ț

Un grup  de  tineri  func ionari  publici  de  laț
Academia  Germană  Federală  de  Administra ieț
Publică  din  cadrul  Ministerului  Federal  de
Interne a vizitat FRA în data de 4 noiembrie. Cu
acest  prilej,  reprezentan i  ai  Agen iei  auț ț
prezentat  activitatea i mandatul  FRA, precumș
i  activitatea  în  domeniul  azilului  i  migra iei.ș ș ț

Această  vizită  a  făcut  parte  din  programul
călătoriei  anuale  de  studii  pentru  tinerii
func ionari  publici,  care  a  cuprins  vizite  i  laț ș
sediile ONU i OSCE din Viena.ș

În perioada 9-10 octombrie, reprezentan i aiț
FRA  au  participat  la  o  conferin ă  cu  temaț
„Cetă enie  activă  pentru  persoanele  cuț
dizabilită i”,ț  care  a  avut  loc  la  Bruxelles.  Au
fost discutate participarea efectivă a persoanelor
cu dizabilită i la elaborarea politicilor i la via aț ș ț
economică a comunită ii în care trăiesc.ț

La  edi ia  a  opta  a  Forumului  pentruț
Drepturile Omului de la Budapesta, care a avut
loc în perioada 12-13 noiembrie, Agen ia pentruț
Drepturi  Fundamentale,  prin reprezentan ii  săi,ț
care  au  participat  la  eveniment  a  prezentat
activitatea sa în rela ie cu ONU i modalită ileț ș ț
prin  care  Agen ia  sprijină  implementareaț
interna ională  a  angajamentelor  privindț
drepturile  omului.  Această  prezentarea  a  avut
loc  la  sec iunea  mecanisme  de  monitorizareț
ONU i evaluarea ș inter pares a monitorizării.

În scopul constituirii  unui viitor Observator
European  al  Femicidului,  membrii  ai  FRA au
participat în data de 13 noiembrie la o întrunire,
care a avut loc la Bruxelles. Viitorul Observator
ar  avea rolul  să supravegheze i  să semnalezeș
cazurile de ucidere a femeilor. Membrii FRA au
prezentat datele ob inute din sondajele Agen ieiț ț
privind  violen a  împotriva  femeilor  i  felul  înț ș
care compararea acestor date poate contribui la
o mai bună în elegere a factorilor de risc i laț ș
identificarea unor solu ii  de preven ie.  Aceastăț ț
întâlnire  a avut ca scop coordonarea activită iiț
unor  organiza ii  diverse  care  se  ocupă  deț
combaterea tuturor tipurilor de violen ă asupraț
femeilor.  Ini iativa  „Femicidul  pe  teritoriulț
Europei”  este  finan ată  de  organismulț
interguvernamental  al  UE  pentru  Cooperare

Europeană în domeniul tiin ei i Tehnologiei. Ș ț ș
În data  de 16 noiembrie  la Bruxelles,  FRA

împreună  cu  Comisia  Civex  a  Comitetului
Regiunilor  a  organizat  edi ia  a  aptea  aț ș
dialogului  anual  privind  modalită i  deț
consolidare a sistemelor de protec ie a copiluluiț
în  UE.  Pentru  că  autorită ile  locale  au  un  rolț
important  în  dezvoltarea  i  implementareaș
sistemelor de protec ie a copilului, dialogul dinț
acest  an  s-a  concentrat  pe  problemele  iș
oportunită ile  existente  în  acest  sens  la  nivelț
local.  S-au  examinat  i  aspecte  ale  protec ieiș ț
copilului  legate  de  situa ia  de  urgen ă  aț ț
refugia ilor i migran ilor în UE i s-au exploratț ș ț ș
modalită i de cooperare la nivel na ional pentruț ț
ob inerea  unor rezultate  mai  concrete.  Au fostț
dezbătute  probleme  ale  drepturilor
fundamentale relevante atât la nivel local cât iș
regional i s-au făcut schimburi de cuno tin e iș ș ț ș
bune practici în domeniul protec iei drepturilorț
copilului. 

Raportul FRA privind cadrele legislative care
guvernează supravegherea pe scară largă în 28
de state  membre  ale  Uniunii  Europene,  a  fost
lansat i prezentat în cadrul Forumului Mondialș
pentru  Democra ie,  care  a  avut  loc  laț
Strasbourg, pe 18 noiembrie.  Rareori  un astfel
de raport comparativ a reu it să analizeze maiș
profund  posibilele  remedii  ale  încălcării  unor
drepturi  fundamentale  i  modalită ile  deș ț
protec ie  a  acestora,  pentru  persoaneleț
individuale,  care  sunt  supuse  unor  practici  de
supraveghere  în  cadrul  statelor  membre,  prin
intermediul  serviciilor  de  supraveghere  iș
spionaj.

Reprezentan i  ai  FRA  au  participat  la  oț
întâlnire  a  exper ilor  pe  tema  „femeile  iț ș
sărăcia”, care avut loc în data de 18  noiembrie,
la Institutul European pentru Egalitatea de Gen
din Vilnius  (Lituania). În cadrul  procesului  de
revizuire  a  nivelului  indicatorilor  accepta i  deț
UE  privind  femeile  i  sărăcia,  Institutul  dinș
Vilnius  a  propus  noi  indicatori  ca  parte
componentă  a  monitorizării  implementării
Platformei de ac iune de la Beijing. Concluziileț
vor fi incorporate  într-un viitor Raport privind
femeile  i sărăcia  care este în pregătire  pentruș
preluarea pre edin iei  UE de către Slovacia, înș ț
cea de a doua jumătate a anului 2016. În timpul
întâlnirii,  din  partea  FRA  a  fost  prezentată
activitatea  Agen iei  privind  sărăcia  în  rândulț
femeilor apar inând popula iei de etnie romă iț ț ș
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rezultatele ob inute în urma sondajului FRA dinț
2011 privind popula ia romă.ț

În perioada 19 -20 noiembrie, FRA a reunit la
Viena principalii  parteneri  i  păr ile interesateș ț
la  nivel  na ional  în  cadrul  unei  reuniuniț
intitulate  „Conectarea  pentru  consolidarea
drepturilor fundamentale”.

Întâlnirea  a  oferit  ocazia  de  a  identifica
sinergii  i  oportunită i  între  FRA  i  re eleleș ț ș ț
na ionale,  precum  i  viitoare  modalită i  deț ș ț
cooperare între diversele re ele na ionale. Temaț ț
de bază a reuniuni a fost capacitatea FRA i aș
re elelor  sale  de  a  contribui  împreună  laț
consolidarea protec iei i promovării drepturilorț ș
fundamentale la nivel na ional, în conformitateț
cu  Carta  drepturilor  fundamentale  a  UE  i  aș
instrumentelor  interna ionale  în  domeniulț
drepturilor omului.

Din  partea  FRA  au  participat  membrii
Consiliului  de  Administra ie  i  ai  Comitetuluiț ș

tiin ific,  ofi eri  na ionali  de  legătură,Ș ț ț ț
persoanele  de  contact  reprezentante  ale
grupurilor  parlamentare,  institu iile  na ionaleț ț
pentru  drepturile  omului,  organismele  de
promovare a egalită ii,  precum i reprezentan iț ș ț
na ionali ai biroului Avocatului Poporului.ț

Cu ocazia  Zilei  Interna ională a Drepturilorț
Copiilor,  pe  20  noiembrie,  FRA  a  publicat
Manualul  Legisla iei  Europene  privindț
drepturile  copilului, în  cooperare  cu  Consiliul
Europei i cu CEDO. Manualul a fost lansat cuș
ocazia Forumului Mondial pentru Democra ie alț
ărilor Europene, care a avut loc în aceea i datăț ș

la Strasbourg. El reprezintă de fapt primul ghid
complet  cu  privire  la  legisla ia  europeană  aț
drepturilor copilului, deoarece ia în considerare
atât jurispruden a CEDO în domeniu, cât i peț ș
cea  a  Cur ii  de  Justi ie  a  Uniunii  Europene.ț ț
Manualul  va  constitui  un  instrument  de  lucru
pentru  avoca i,  judecători,  procurori,  asisten iț ț
sociali,  organiza ii  neguvernamentale  i  pentruț ș
alte organisme, care se confruntă cu  probleme
de  legisla ie  privind  drepturile  copilului.  Suntț
abordate  teme  precum  egalitatea,  identitatea
personală, via a de familie, îngrijirea alternativăț
i adop ia copilului, migra ia i azilul, protec iaș ț ț ș ț

copilului  împotriva  violen ei  i  exploatării,ț ș
drepturile copilului în contextul dreptului penal
i proceduri alternative de tratare a unor cazuri.ș

Manualul  pune  la  dispozi ie  informa ii  despreț ț
Carta  Drepturilor  Fundamentale  a  UE,
reglementări  i  directive,  Carta  Socialăș

Europeană;  decizii  ale  Comitetului  European
pentru drepturi sociale, despre alte instrumente
ale  Consiliului  Europei  i  despre  Conven iaș ț
ONU  privind  drepturile  copilului.  Pentru
început,  manualul  a  fost  publicat  în  limbile
engleză  i  franceză,  iar  publicarea  acestuia  înș
alte  limbi  oficiale  ale  UE  este  planificată  pe
parcursul anului 2016.

Două reuniuni  ale  exper ilor  au avut  loc laț
sediul FRA în perioada 26-27 noiembrie. Tema
discu iilor a fost „explorarea unor noi abordăriț
în asigurarea dreptului la o via ă independentăț
pentru persoanele cu dizabilită i”.ț  Reprezentan iț
ai  Institu iilor  UE,  ale  Consiliului  Europei,ț
organisme  i  institu ii  na ionale  pentruș ț ț
drepturile  omului,  autorită i  locale,  societateaț
civilă,  cercetători  i  academicieni  au  discutatș
despre  concluziile  preliminare  ale  cercetărilor
FRA despre  aplicarea  indicatorilor  drepturilor
omului  în  special  cel  al  dreptului  la  un  trai
independent  i  felul  în  care  serviciileș
comunitare asigură independen a persoanelor cuț
dizabilită i. O temă importantă a fost i tranzi iaț ș ț
de  la  institu ionalizarea  acestor  persoane  laț
sprijinirea acestora prin intermediul comunită ii.ț

Mediatorul  European,  Emily  O’Reilly  a
vizitat  pentru  prima  oară  Agen ia  pentruț
Drepturi Fundamentale în data de 1 decembrie.
Au  avut  loc  întâlniri  cu  Directorul  FRA  ad
interim  Constantinos  Manolopoulos  i  cuș
personalul  FRA.  Discu iile  s-au  concentrat  peț
relevan a  i  aplicarea  Cartei  Drepturilorț ș
Fundamentale a Uniunii Europene, mecanismele
de  monitorizare  a  Conven iei  ONU  privindț
persoanele cu dizabilită i, precum i pe situa iaț ș ț
migra iei i a azilului la nivel european. ț ș

Reprezentan i  ai  Agen iei  pentru  Drepturiț ț
Fundamentale  au  prezentat  concluziile
Raportului  „Copiii  i  dizabilită ile”  în  cadrulș ț
unei  conferin e  organizate  la  Bruxelles,  cuț
prilejul  Zilei  Comisiei  Europene  pentru
persoanele  cu  dizabilită i,  în  perioada  7-8ț
decembrie 2015. S-a abordat situa ia copiilor iț ș
tinerilor  cu  dizabilită i  din  Europa,  accesulț
acestora  la  educa ie  i  felul  în  care  procesulț ș
educa ional  contribuie  la  participarea  egală  aț
acestor copii i tineri în societate.ș

În data de 10 decembrie, membrii ai FRA au
prezentat  la  Roma  concluziile  principale  ale
Raportului  Anual  elaborat  de  Agen ie  pentruț
anul 2014. Conferin a a fost organizată de cătreț
ministerul  italian  al  Afacerilor  Externe  în
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cooperare  cu  Funda ia  Giacomo  Brodolini.ț
Evenimentul  a  avut  ca  scop  reunirea  păr ilorț
interesate  de  problematica  drepturilor
fundamentale   i  cre terea  gradului  deș ș
con tientizare  cu  privire  la  rezultateleș
cercetărilor  FRA  la  nivel  na ional.ț
Recomandările  raportului  vor  trebui  luate  în
considerare în elaborarea politicilor interne i înș
dezbaterile cu privire la acestea.

Reprezentan i  ai  FRA  au  participat  laț
evenimentului  „Ziua  por ilor  deschise”ț
organizat  de  Biroul  pentru  Drepturile  Omului
din  Viena,  împreună  cu  alte  organiza iiț
interna ionale: Înaltul Comisariat al ONU pentruț
Refugia i,  Comisia  Austriei  pentru  UNESCO,ț
Serviciul  ONU  pentru  Informa ii  iț ș
reprezentan a  austriacă  din  Parlamentulț
European. „Ziua por ilor deschise” a avut loc înț
data  de  10  decembrie,  cu  ocazia  Zilei
Interna ionale  a  Drepturilor  Omului.  Laț
festivalul de film „Drepturile interna ionale aleț
omului” organizat cu acest prilej, Biroul pentru
Drepturile Omului a prezentat i o expozi ie cuș ț
lucrările câ tigătoare ale concursului de picturăș
cu tema „Această lume umană”. 

În  perioada  10-11 decembrie,  a  avut  loc  la
Bruxelles,  întâlnirea  exper ilor  pe  temaț
islamofobiei,  discriminării  i  posibilelorș
tangen e  ale  acestora  cu  fenomenulț
radicalizării.  Evenimentul  a  fost  organizat  de
Ministerul  Federal  pentru  Familie,  Persoanele
Vârstnice,  Femei  i  Tineret  împreună  cuș
Observatorul pentru Evolu iile Socio-Politice  înț
Europa.  Cu  acest  prilej,  reprezentan ii  FRA,ț
care  au  participat  la  eveniment  au  prezentat
activitatea  Agen iei  privind  islamofobia,ț
rasismul i extremismul.ș

Pe 14 decembrie membrii ai Agen iei pentruț
Drepturi  Fundamentale  a Uniunii  Europene au
participat la o conferin ă despre investigarea iț ș
condamnarea  delictelor  motivate  de  ură  iș
discriminare,  organizată  la  Barcelona de  către
Centrul  pentru  Studii  Juridice  i  Educa ieș ț
Specializată al guvernului autonom al Cataloniei
în cooperare cu Parchetul de pe lângă Curtea de
Apel.  Conferin a  s-a  adresat  avoca ilor,ț ț
profesioni tilor  în  administrarea  justi iei,ș ț
poli iei, for elor de securitate, academicienilor iț ț ș
organiza iilor  societă ii  civile.  În  cadrulț ț
conferin ei a avut loc i o masă rotundă pe temaț ș

reac iei organismelor europene i pan-europeneț ș
la  comiterea  unor  delicte  motivate  de  ură.  Au
mai  participat  la  eveniment  reprezentan i  aiț
ECRI i ai Observatorului Spaniol al Rasismuluiș
i Intoleran ei.ș ț

FRA în  cooperare  cu  Ministerul  Federal  de
Interne al Austriei a organizat în perioada 14-15
decembrie un seminar pentru a discuta elaborarea
unui  ghid  i  al  unui  mecanism  privindș
comunicarea  respectului,  toleran ei  iț ș
nediscriminării în UE. Seminarul a fost organizat
în contextul eforturilor depuse la nivel na ionalț
de către  statele  membre  UE de a  dezvolta  noi
strategii  de  comunicare  pentru  promovarea
incluziunii  sociale,  a  respectului  i  toleran ei.ș ț
Acesta  se  înscrie  într-un  proces  de  amploare
declan at de către Consiliul Europei în cooperareș
cu o multitudine  de alte  institu ii  europene,  caț
urmare  a  primelor  atacuri  teroriste  asupra
Parisului,  care  au demonstrat  că existen a  unuiț
astfel de ghid strategic devine mai justificată ca
oricând. Au participat autorită i  locale,  institu iiț ț
europene,  exper i  în  comunicare,  speciali ti  înț ș
combaterea rasismului.

Conducerea  i  Comitetul  Executiv  al  FRAș
s-au reunit în perioada 15-16 decembrie   la cea
de a 37-a întâlnire a Comitetului Executiv i ceaș
de  a  23-a  reuniune  a  Comitetului  Director,
pentru a discuta strategia i planul de activitateș
al Agen iei pentru 2016.ț

La  ini iativa  membrului  austriac  i  viceț ș
pre edinte al FRA, domnul Manfred Nowak Înș
data de 16 decembrie, a fost organizată o masă
rotundă  publică  la  sediul  FRA  în  onoarea
numirii  noului  director  al  FRA,  Michael
O’Flaherty. 

Agen ia  pentru  Drepturi  Fundamentale  aț
Uniunii  Europene  în  cooperare  cu  alte
organisme  Europene,  cu  municipalitatea
ora ului  Viena  i  cu  Institutul  Ludwigș ș
Boltzmann pentru Drepturile Omului a ini iat iț ș
organizat  un  eveniment  în  onoarea  lui  Raif
Badawi,  câ tigătorul  Premiului  Sakharov 2015ș
al Parlamentului European. Badawi, jurnalist iș
blogger,  a  fost  condamnat  de  către  guvernul
Arabiei  Saudite  la  10  ani  de  închisoare  i  laș
1000 de lovituri de bici, pentru acuza ia de a fiț
insultat Islamul.

Daniela Albu
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NOTE, CRONICI, RECENZII

AURELIAN GHERGHE, TEORIA CONFLICTELOR DE LEGI ÎN NOUL
COD CIVIL (EDI IA A II-A REVIZUITĂ I ADĂUGITĂ), EDITURAȚ Ș

CONTRAST, BUCURE TIȘ

În  volumul  de  fa ă,  „Teoria  conflictelor  deț
legi  în  noul  Cod civil”  sunt  aduse  în  discu ieț
raporturile juridice cu elemente de extraneitate,
în care se pune problema stabilirii normei legale
aplicabile în solu ionarea conflictului de legi.ț

Lucrarea, structurată în optsprezece capitole,
debutează  cu  prezentarea  caracteristicilor
raportului juridic de drept interna ional privat iț ș
anume,  raportul  juridic  cu  element  de
extraneitate,  caracterele  juridice  ale  raportului
de  drept  interna ional  privat,  obiectul,ț
con inutul,  izvoarele  i  domeniul  deț ș
aplicabilitate al acestuia.

Sunt  apoi  aduse  în  discu ie  considera iiț ț
privind  aplicarea  legii  străine,  necesitatea
aplicării acesteia i cazurile i limitele în care eaș ș
se  aplică,  mijloacele  de  probă  a  legii  străine,
interpretarea  i  aplicarea  sa  etc.  În  continuareș
sunt  analizate  calificarea  i  conflictul  deș
calificări, no iunea acestor institu ii, importan eiț ț ț
calificării  i  a  solu ionării  conflictului  deș ț
calificări, felurile calificării i legea după care seș
face calificarea, se fac referiri la retrimiterea la
altă lege, la argumentele invocate împotriva sau
pentru  admiterea  retrimiterii,  sunt  analizate
aspecte  ale  ordinii  publice  în  dreptul
interna ional  privat,  no iunea  i  caractereleț ț ș
juridice  ale  ordinii  publice  în  dreptul
interna ional  privat,  compara ia  între  acesta  iț ț ș

alte institu ii juridice, domeniul invocării ordiniiț
publice i efectele acesteia etc.ș

Opinii pertinente sunt exprimate în lucrare
cu  privire  la  fraudarea  legii  în  dreptul
interna ional  privat,  este  definită  no iuneaț ț
acesteia,  sunt  redate  condi iile  fraudării  legiiț
i  domeniile  în  care  poate  interveni,ș

compararea  fraudei  la  lege  cu  alte  institu iiț
juridice i cum este sanc ionată frauda la legeș ț
în dreptul interna ional privat.ț

Considera ii  interesante  sunt  prezentate,ț
totodată,  în  legătură  cu  conflictele  de legi,  cu
referire directă la conflictul legilor în timp i înș
spa iu sau conflictul mobil de legi.ț

În ultima parte a lucrării, un spa iu extins esteț
dedicat  analizei  normelor  conflictuale  privind
persoana  fizică  i  persoana  juridică,  normelorș
conflictuale  în  materia  rela iilor  de  familie,ț
normelor  conflictuale  privind  bunurile,
mo tenirea,  actul  juridic,  obliga iilor  privindș ț
cambia, biletul la ordin i cecul, privind fiduciaș
i prescrip ia extinctivă.ș ț

Completată  i  cu  o  anexă  în  care  esteș
reprodusă  Cartea  VII.  Dispozi ii  de  dreptț
interna ional  privat,  lucrarea  constituie,  astfel,ț
un  îndrumar  practic  pentru  speciali ti  iș ș
practicieni ai dreptului.

Mihaela Scarlat

REVUE EUROPÉENNE DU DROIT SOCIAL, PRIMA CONFERIN ĂȚ
ANUALĂ INTERNA IONALĂ „DREPTUL Ț IȘ  ADMINISTRAREA

JUSTI IEI DIN PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ”, EDITURAȚ
BIBLIOTHECA, TÂRGOVI TE, 2015Ș

Lucrările  primei  Conferințe  anuale
internaționale „Dreptul  și administrarea justiției
din  perspectivă  interdisciplinară,  organizată  de
Departamentul de Drept „Victor Dan Zlătescu”
al Facultății de Administrație Publică din cadrul
Școlii  Naționale  de  Studii  Politice  și
Administrative  în  colaborare  cu  Institutul

Român  pentru  Drepturile  Omului  și  în
parteneriat cu Universitatea Sakarya, Facultatea
de  Științe Economice  și Administrative,  Turcia
au fost publicate în Suplimentul anual al „Revue
Européenne  du  Droit  Social”,  la  editura
Bibliotheca, Târgoviște. 

În deschidere,  în loc de prefață ,  este redat
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mesajul domnului Mortem Kjareum, director al
Agenției  pentru  Drepturi  Fundamentale  a
Uniunii Europene, care, salutând participan ii laț
Conferința  internațională  ”Dreptul  și
administrarea  justiției  din  perspectivă
interdisciplinară”  a spus, între altele:

„Întâmpin  cu  bucurie  inițiativa  acestei
Conferințe,  ca  fiind  una  dintre  cele  mai
valoroase  a  Școlii Naționale de Studii Politice
și Administrative și a Institutului Român pentru
Drepturile  Omului  în  cooperare  cu  toate
celelalte  instituții  care  au  participat  la
organizare. 

Pentru mine este o mare onoare să prefațez
acest volum ale cărui studii aduc noi perspective
și  abordări  în  domeniul  valorilor  esențiale  pe
care este clădită Uniunea Europeană: respectul
pentru demnitatea umană, libertate,  democrație
și  egalitate  de gen. Volumul tratează  și  despre
statul  de  drept,  accesul  la  justiție  și  buna
guvernare. Toate aceste teme sunt de importanță
majoră  pentru  funcționarea  în  bune  condiții  a
Uniunii Europene. 

Cele  patru  secțiuni  în  care  s-a  organizat
Conferința  reușesc să trateze  o gamă largă  de
drepturi  fundamentale,  așa  cum  sunt  acestea
prevăzute  în  Carta  UE  a  Drepturilor
Fundamentale.  Mai  mult  decât  atât,  temele
abordate  în  Conferință  aduc  o  contribuție
valoroasă  în  activitatea  FRA,  deoarece
rezonează cu obiectivele strategice ale Agenției
pentru perioada 2013-2017.”

Volumul dedicat Conferinței cuprinde astfel,
toate cele peste 30 de teme și lucrări prezentate
în cadrul acesteia, teme referitoare la hotărârile
judecătorești  administrative,  influența
drepturilor omului asupra dreptului, migrația  și
dreptul, globalizarea și dezvoltarea durabilă, noi
frontiere în justiția penală, viitoarea configurație
administrativă  și  dreptul,  rolul  organismelor
administrative  autonome  în  lupta  împotriva
corupției,  planurile  naționale  de  acțiune  cu

privire la mediul de afaceri și drepturile omului,
descentralizarea  sistemului  de  sănătate  în
România  și  drepturile  omului,  perspective
privind  drepturile  omului  legate  de  mediul
înconjurător ș.a.

Dintre lucrările susținute în cadrul conferinței
și  care  se  regăsesc  în  volum putem enumera:
„Migration and Law”, Irina Moroianu Zlătescu;
„The  Preliminary  Chamber  –  Management  of
Justice and Human Rights  Perspective”,  Elena
Mihaela Fodor  și Gabriela Eura Fodor; Critical
Accents  on the  New Code of  Civil  Procedure
and the Protection of the Fundamental Rights”,
Mona  Lisa  Belu  Magdo;  „The  Right  on
Participation  in  Political  and  Public  Life  of
Persons with Disabilities”, Ana Maria Neagoe;
„Discrimination  Against  Persons  with
Disabilities  in  Romania”,  Marius  Mocanu;
„General  Consideration  regarding the Right  to
Education in International Law”, Mariana Dușe
(Dumitru);  „Migration,  Asylum  Law  and
Human  Rights”,  Adrian  Bulgaru;  „Property
right  –  a  Fundamental  Right”,  Vlad  Oanea;
„Current  Issues  Concerning  European
Regulations on Asylum”, Ioan Zonga; „Judicial
Taxes and the Right to Access a Court”, Grațian
Urechiatu-Burian; „Respect of Human Rights in
the New Criminal Procedure – The Competence
in  Making  and  Maintaining  Perspective
Arrests”,  Petruț Marian  Tudorașcu;
„Decentralization  of  the  Health  System  in
Romania  and Human Rights”,  Mircea  Ciocan;
„National Action Plans on Business and Human
Rights”,  Alvera  Alexandra  Cojocărescu;  „The
Model of Multiculturalism in European Union –
Success or Failure?” Marcela Stoica; „Multiple
Discrimination  in  International  and  European
Law”,  Petru  Emanuel  Zlătescu;  „Brief
Considerations  on  the  Right  to  Adequate
Housing”, Sonia Stoica.

Alexandra Bucur

AURELIAN GHERGHE, DREPT CIVIL. FAMILIA, 
EDITURA CONTRAST, BUCURE TI, 2014Ș

Aspectele privind familia (logodna, căsătoria,
regimurile  matrimoniale,  rudenia,  afinitatea  iș
adop ia,  autoritatea  părintească,  obliga ia  deț ț

între inere) în reglementarea noului Cod civil, suntț
prezentate i analizate pe larg în lucrarea „Dreptș
civil. Familia”, publicată la Editura Contrast.
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Autorul,  conf.  univ.  dr.  Aurelian  Gherghe
porne te în analiza sa de la câteva considera iiș ț
introductive  despre  familie,  ca  institu ieț
fundamentală  a  dreptului  civil,  protec iaț
constitu ională  a  acesteia,  definirea,  obiectul,ț
izvoarele  i  principiile  generale  ale  familiei  iș ș
căsătoriei.

În legătură cu logodna sunt trecute în revistă
date istorice privind evolu ia acesteia, cum esteț
reglementată  în  noul  Cod civil,  ce  condi ii  deț
valabilitate  presupune,  invocarea  logodnei  fa ăț
de ter i etc.ț

Un  spa iu  generos,  în  cuprinsul  a  aseț ș
capitole, este acordat no iunii, naturii juridice iț ș
caracterelor  căsătoriei,  stării  căsătoriei  iș
concubinajului, sunt analizate pe larg condi iileț
legale pentru încheierea căsătoriei, formalită ileț
necesare în acest sens, precum i cele ulterioareș
încheierii,  se fac referiri cu privire la nulitatea
actului juridic al căsătoriei, la efectele căsătoriei

cu  privire  la  raporturile  personale  dintre  so i,ț
sunt  prezentate  drepturile  i  obliga iileș ț
patrimoniale  ale  acestora,  considera ii  privindț
desfacerea căsătoriei i efectele divor ului.ș ț

De o aten ie  deosebită  se  bucură în  lucrareț
rudenia  i  filia ia,  stabilirea  acesteia,  situa iaș ț ț
legală a copilului, adop ia, protec ia drepturilorț ț
copilului  i  autoritatea  părintească.  Este,  deș
asemenea,  analizată  obliga ia  de  între inere,ț ț
no iunea, fundamentul i caracterele juridice aleț ș
acesteia,  persoanele  între  care  ea  există  iș
ordinea  în  care  se  datorează,  categorii  de
obliga ii de între inere i modul de executare aț ț ș
lor.

Prin con inutul său i prin modul în care esteț ș
structurată,  lucrarea se dovede te a fi  deosebitș
de utilă nu numai speciali tilor i practicienilorș ș
dreptului, ci i publicului larg.ș

Gheorghe Pârvan

GHEORGHE IANCU, VLAD ALEXANDRU IANCU, DREPTUL DE AZIL.
PRIVIRE COMPARATIVĂ CU STATUTUL JURIDIC AL REFUGIATULUI,

EDITURA UNIVERSUL JURIDIC, BUCURE TI, 2015Ș

Noua edi ie, revizuită i completată, a lucrăriiț ș
cu privire  la  dreptul de azil,  publicată  în anul
2015 de prof. univ. dr. Gheorghe Iancu i Vladș
Alexandru Iancu,  la  Editura  Universul  Juridic,
aduce  în  aten ie  problematica  legată  deț
reglementarea actuală  a dreptului de azil  i  deș
situa ia refugia ilor.ț ț

Structurată  în  zece  capitole  cu  mai  multe
sec iuni,  la  care sunt adăugate i  câteva anexeț ș
(Declara ia Na iunilor Unite cu privire la azilulț ț
teritorial,  Conven ii  asupra  azilului,  Tratatulț
asupra azilului i refugiatului politic, Conven iaș ț
Organiza iei  Unită ii  Africane  referitoare  laț ț
aspecte  specifice  ale  problemelor  refugia ilorț
din  Africa,  Declara ia  de  la  Cartagenaț
referitoare  la  refugia i),  lucrarea  se  dovede teț ș
deosebit de utilă nu numai pentru speciali ti, ciș
i  pentru  orice  persoană  preocupată  deș

problemele refugia ilor, atât prin con inut cât iț ț ș
prin analiza temeinică a fiecărei teme la care se
referă.

În  primele  trei  capitole  sunt  prezentate  iș
lămutite  no iunile  de  cetă ean,  de  străinț ț
(cetă ean  străin  i  apatrid),  regimul  juridic  alț ș

străinilor  în  România  i  regimul  juridic  alș
extrădării i expulzării.ș

O  aten ie  deosebită  au  acordat  autoriiț
clasificării unor no iuni specifice din domeniu,ț
pe  ...care  le-au  grupat  într-un  capitol  separat
„Precizări terminologice”. Sunt analizate, astfel,
no iunile de stat de primire i de stat de origine.ț ș

Lucrarea  continuă  cu  prezentarea  evolu ieiț
dreptului  la  azil  în  România,  reglementarea
dreptului de azil în Constitu iile altor state i înț ș
instrumentele  juridice  interna ionale  iț ș
regionale.  După  ce  se  face  o  clasificare  a
formelor de azil,  în ultimele două capitole  ale
volumului  sunt  analizate  pertinent  statutul  de
refugiat  i  de  azilant  în  România,  care  suntș
asemănările i deosebirile între dreptul de azil iș ș
statutul de refugiat.

În contextul actual, când fenomenul migra ieiț
a luat o deosebită amploare în Europa, lucrarea
se  dovede te  a  fi  i  mai  necesară  pentruș ș
clarificarea  i  solu ionarea  juridică  corectă  aș ț
problemelor refugia ilor.ț

Adrian Bulgaru
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IORDAN GHEORGHE BĂRBULESCU, NOUA EUROPĂ. IDENTITATE IȘ
MODEL EUROPEAN, EDITURA POLIROM, IA I, 2015Ș

Evolu ia europeană a înregistrat în ultimii aniț
un  salt  major,  oferind  un  nou  model  de
dezvoltare,  cel  social-liberal  care are în centru
cetă eanul i nu numai statul i pia a, un modelț ș ș ț
în  care  pe  lângă  procesul  de  aprofundare  a
Uniunii  Europene  s-a  desfă urat  i  cel  deș ș
extindere a acesteia, ceea ce permite unificarea
europeană.

A a  cum  precizează  i  autorul  lucrării  deș ș
fa ă, prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu,ț
Noua Europă se dore te  a  fi  un ciclu  de aseș ș
volume,  rod  al  cercetărilor  îndelungate  ale
procesului  european  care  a  însemnat
aprofundare, integrare, dezvoltare pe verticală a
Uniunii Europene.

Primul dintre cele ase volume, Identitate iș ș
model  european,  apărut  la  Editura  Polirom în
2015,  pune  pregnant  în  eviden ă  ideea  căț
Europa i-a  definit  o  identitate  proprie  atât  înș
plan intern, cât i extern, care a conturat astfelș
un nou regim politic, o nouă ordine juridică iș
un  nou  model  economico-social.  Această
filosofie  europeană  a  făcut  posibilă  existen aț
unui  nou model  social  bazat  în  plan intern pe
integrare,  federalizare,  economie  de  pia ă,ț
solidaritate,  valori  comune,  democra ie,ț
cetă enie,  constitu ionalizare,  unitate,ț ț
subsidiaritate  i  diversitate.  Iar  în  plan  externș
având ca fundament  o politică activă de pace,
cooperare  politică  i  colaborare  economică  cuș
toate  statele  lumii  care  au  un  sistem  politic
compatibil cu valorile europene.

În  concep ia  autorului  „Noua  Europăț
manifestă  o permanentă  mi care  de dezvoltareș
pe verticală,  numită  integrare,  i  pe orizontalăș
numită extindere. Una fără alta nu este posibilă
pentru că, prin integrare, avem o Uniune din ce
în  ce  mai  federală  i  mai  puternică,  iar  prinș
extindere avem o Europă tot mai amplă i maiș
diversă,  ceea  ce  înseamnă,  până  la  urmă,  din
nou mai puternică”.

Pornind  de  la  această  idee,  primul  volum,
Identitate i model european a fost structurat înș
trei  păr i:  „Ideea  Europeană.  Fundamenteleț
istorice i teoretice”, „De la ideea europeană laș
Uniunea  Europeană.  Integrare  i  federalizare,ș
extindere i unificare” i partea a treia „Europa,ș ș
un nou model de societate”.

Cele  două  capitole  ale  primei  păr i  au  înț
vedere istoria i teoriile integrării,  o trecere înș
revistă  a  evolu iei  ideii  de  Europa,  precum iț ș
teoriile  i  modelele  de  integrare,  adică  marileș
curente  ale  gândirii  europene  din  perspectiva
rela iilor  interna ionale,  dar  i  alte  teorii  iț ț ș ș
modele  de  integrare  specifice  rela iilorț
interna ionale sau tiin elor politice.ț ș ț

În cuprinsul lucrării, de un spa iu generos seț
bucură  în  partea  a  doua  tema  „De  la  ideea
europeană  la  Uniunea  Europeană.  Integrare  iș
federalizare,  extindere  i  unificare”.  Se  face,ș
astfel,  o  profundă analiză  simbiozei  dintre  cei
doi vectori  fundamentali  ce permit dezvoltarea
Uniunii Europene pe verticală, federalizare prin
integrare i, respectiv, pe orizontală, unire prinș
extindere.  În cadrul  federalizării  prin integrare
se au în vedere obiectivele i actorii integrării,ș
analiza  metodei,  naturii  i  progresivită iiș ț
acesteia,  noua  ordine  juridică  europeană,
competen ele formale i materiale ale Uniunii.ț ș

Având  în  vedere  faptul  că  dezvoltarea  pe
verticală  a Uniunii  Europene a fost  permanent
înso ită de cea pe orizontală, o aten ie deosebităț ț
s-a  acordat  i  procesului  de  unificare  prinș
extindere,  impactului  unificării  realizate  prin
extindere atât asupra noilor state membre, cât iș
Uniunii în ansamblu.

„Europa,  un  nou  model  de  societate”,  care
face obiectul ultimei păr i a lucrării, propune oț
analiză  atentă,  din  multiple  perspective,  a
modelului european de societate care presupune
o  economie  socială  de  pia ă,  un  liberalismț
social,  o  nouă  în elegere  a  rela ieiț ț
cetă ean-societate-stat,  în  care  obiectul  finalț
devine cetă eanul.ț

Multitudinea de argumente i date prezentateș
în cuprinsul studiului de fa ă duce la concluziaț
că  prin  integrare  se  ajunge  la  federalizarea  iș
constitu ionalizarea  Uniunii  Europene,  deci  laț
apari ia  unei  noi  realită i  politice  pe  scenaț ț
interna ională i la o nouă ordine juridică, cea aț ș
Noii Europe.

În acela i  timp,  prin extindere  se  ajunge laș
Unificarea Europei, deci la tot o Nouă Europă,
formată în prezent din cele 28 de state membre.

Olivia Florescu
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CSABA BELA NASZ, PROCEDURILE DE PREVENIRE A INSOLVEN EI,Ț
UNIVERSUL JURIDIC, BUCURE TI, 2015Ș

Recent  intrată  în  biblioteca  Institutului
Român  pentru  Drepturile  Omului,  lucrarea  pe
care  o  prezentăm  cuprinde  în  primul  capitol
no iuni  introductive  privind  tratamentul  legalț
aplicabil  profesioni tilor  afla i  în  dificultateș ț
financiară. După prezentarea evolu iei istorice aț
reglementării  falimentului,  autoarea,  dr.  Csaba
Bela  Nasz,  trece  în  capitolul  al  doilea  la
caracterizarea  generală  a  procedurilor  de
prevenire  a  insolven ei.  Astfel,  se  arată  căț
scopul procedurilor de preven ie este acela de aț
salva debitorii, persoane fizice sau juridice, care
pot  fi  subiec i  al  procedurii  de  executareț
colectivă,  afla i  în  dificultate  financiară,  de  aț
ajunge  în  stare  de  insolven ă  sau,  altfel  spus,ț
realizarea  unor  în elegeri  amiabile  întreț
debitorul  aflat  în  dificultate  financiară  iș
creditorii săi pentru renegocierea crean elor sauț
a  condi iilor  de  plată  a  acestora,  în  vedereaț
evitării  declan ării  procedurii  insolven ei.  Înș ț
context,  sunt  men ionate  principiile  care  seț
aplică  procedurilor  de  prevenire  a  insolven ei:ț
acordarea  unei  anse  debitorilor  de  redresareș
eficientă i efectivă a afacerii,  prin intermediulș
procedurilor  de  prevenire  a  insolven ei;ț
asigurarea unei proceduri eficiente, inclusiv prin
mecanisme adecvate de comunicare i derulare aș
procedurii  într-un timp util  i  rezonabil,  într-oș
manieră obiectivă i impar ială, cu un minim deș ț
costuri; limitarea riscului de credit i a risculuiș
sistemic  asociat  tranzac iilor  cu  instrumenteț
financiare  derivate  prin  recunoa tereaș
compensării  cu  exigibilitate  imediată  în  cazul
insolven ei sau al unei proceduri de prevenire aț
insolven ei  unui  cocontractant,  având  ca  efectț
reducerea  riscului  de  credit  la  o  sumă  netă
datorată între păr i sau chiar la zero atunci când,ț
pentru  acoperirea  expunerii  nete,  au  fost
transferate  garan ii  financiare;  asigurareaț
accesului la surse de finan are în procedurile deț
prevenire  a  insolven ei,  cu crearea  unui  regimț
adecvat  pentru  protejarea  acestor  crean e;ț
favorizarea,  în  procedurile  de  prevenire  a
insolven ei, a negocierii/renegocierii amiabile aț
crean elor  i  a  încheierii  unui  concordatț ș
preventiv;  administrarea  procedurilor  de
prevenire  a  insolven ei  de  către  practicieni  înț
insolven ă i desfă urarea acestora sub controlulț ș ș
instan ei de judecată.ț

În continuare,  autoarea  precizează  faptul  că
participan ii  la  procedurile  de  prevenire  aț
insolven ei  sunt  profesioni tii  (societă ile,ț ș ț
societă ile  cooperative,  profesioni tii  persoaneț ș
fizice  –  ac ionând  individual,  întreprinderileț
familiale,  societă ile  agricole,  grupurile  deț
interes  economic  i  grupurile  europene  deș
interes economic, orice altă persoană juridică de
drept  privat  care  desfă oară  i  activită iș ș ț
economice) i neprofesioni tii.ș ș

Lucrarea  se  referă  pe  larg la  organele  care
aplică procedura i care sunt, potrivit alin. (1) alș
art.  7  din  Codul  insolven ei,  instan eleț ț
judecătore ti, prin pre edintele tribunalului sau,ș ș
după  caz,  prin  judecătorul-sindic,  mandatarul
ad-hoc,  respectiv  administratorul  concordatar.
A a cum art. 45 din Legea nr. 85/2014 enumerăș
principalele atribu ii  ale judecătorului-sindic înț
cadrul  procedurii  insolven ei,  art.  17 stabile teț ș
care  sunt  atribu iile  judecătorului-sindic  înț
procedura  concordatului  preventiv,  i  anume:ș
numirea  administratorului  concordatar
provizoriu;  omologarea,  la  cererea
administratorului  concordatar,  a  concordatului
preventiv;  constatarea  îndeplinirii  condi iilorț
cerute pentru înscrierea pe lista creditorilor care
au aderat la concordatul preventiv; suspendarea
provizorie  a  executărilor  silite  contra
debitorului,  în  baza  ofertei  de  concordat
preventiv  formulate  de  debitor  i  transmiseș
creditorilor;  judecarea  ac iunilor  în  nulitate  iț ș
rezolu iune. Un alt organ căruia îi revine un rolț
extrem de  important  în  realizarea  procedurilor
de  prevenire  a  insolven ei  este  mandatarulț
ad-hoc  sau  administratorul  concordatar,  după
caz,  desemnarea  acestora  fiind  făcută  de
pre edintele  tribunalului,  în  proceduraș
mandatului  ad-hoc,  respectiv  de  către
judecătorul-sindic,  în  procedura  concordatului
preventiv,  în  ambele  cazuri,  prin  încheiere
executorie. 

Iar,  în  ceea  ce  prive te  jurisdic iaș ț
procedurilor  de  prevenire  a  insolven ei,ț
competen a  materială  revine  în  primă  instan ăț ț
tribunalului  i  în  calea  de  atac  a  apelului,ș
formulată în termen de 7 zile,  cur ilor de apel.ț

Sunt analizate, în continuare, i alte no iuni iș ț ș
proceduri.

Mandatul  ad-hoc,  este  o  procedură  legală,
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confiden ială, facultativă i este realizată de unț ș
mandatar  judiciar,  propus  de  debitorul  care
dore te accesarea acestei proceduri de preven ie,ș ț
dintre  practicienii  în  insolven ă,  autoriza iț ț
potrivit legii. Principiile i scopurile mandatuluiș
ad-hoc  sunt:  acoperirea  pasivului  debitorului
aflat  în  dificultate  financiară,  prevenirea
insolven ei,  acordarea  unei  anse  de  redresareț ș
eficientă  i  efectivă  a  afacerii  debitorului,ș
negocierea/renegocierea  amiabilă  a  crean elor.ț
Este  o  procedură  eficientă,  cu  un  minim  de
costuri, administrată  de practicieni în insolven ăț
(speciali ti  în  negociere  i  în  managementulș ș
crizelor),  sub  controlul  instan ei  de  judecată.ț
Negocierile vor fi purtate în special cu creditorii
relevan i:  bănci,  furnizorii  de  materii  prime,ț
organul fiscal, furnizorii de utilită i etc. Cazurileț
de încetare a procedurii de mandat ad-hoc sunt
prevăzute în art. 15 din Legea nr. 85/2014. 

Concordatul  preventiv  este  un  contract
încheiat între debitorul în dificultate financiară,
pe de o parte, i creditorii  care de in cel pu inș ț ț
75%  din  valoarea  crean elor  acceptate  iț ș
necontestate,  pe  de  altă  parte,  omologat  de
judecătorul-sindic,  prin  care  debitorul  propune
un plan de redresare i de realizare a crean elorș ț
acestor  creditori  împotriva  sa,  iar  creditorii
acceptă  să  sprijine  eforturile  debitorului  de
depă ire a dificultă ii în care se află (art. 5 pct.ș ț
17  din  Codul  insolven ei).  Participan ii  laț ț

această  procedură  sunt:  debitorul  aflat  în
dificultate financiară, judecătorul-sindic, adminis-
tratorul  concordatar  i  adunarea  creditorilorș
concordatari.  Orice  debitor  aflat  în  dificultate
financiară, cu excep ia celor care sunt exclu i de aț ș
recurge la procedura de concordat preventiv, are
dreptul  să  introducă  la  tribunalul  în  a  cărui
circumscrip ie se află sediul principal sau sediulț
său profesional o cerere de deschidere a procedurii
de concordat preventiv. Procedura se închide prin
finalizarea ei cu succes, la termenul prevăzut în
contract sau anterior acestuia, sau, dimpotrivă, în
situa ia  în  care,  din  motive  neimputabileț
debitorului, este imposibilă realizarea obiectivelor
stabilite  prin  concordat.  De  asemenea,  este
reglementată  i  posibilitatea  anulării  concorș -
datului,  precum  i  ac iunea  în  rezolu iuneaș ț ț
concordatului  preventiv,  ipoteze  în  care,  de
asemenea, procedura preventivă va înceta. 

În  finalul  lucrării,  autoarea  prezintă  unele
spe e  solu ionate  sub  imperiul  vechii  legi  –ț ț
Legea nr. 381/2009 -, având în vedere că multe
dintre  prevederile  acestui  act  normativ  au fost
preluate i de actuala reglementare i întrucât nuș ș
există  încă  practică  judiciară  relevantă  în
materia  noilor  proceduri  de  prevenire  a
insolven ei,  dat  fiind  timpul  foarte  scurt  de laț
intrarea în vigoare a Legii nr. 85/2014.

Ioana Anca Iancu

COSTEL GÂLCĂ, CODUL MUNCII COMENTAT I ADNOTAT, EDITURAȘ
ROSETTI INTERNATIONAL, BUCURE TI, 2015Ș

Lucrarea de fa ă,  Codul muncii  comentat iț ș
adnotat,  este  actualizată  cu  toate  modificările
legislative  din  domeniu  apărute  până  la
jumătatea lunii august 2015.

În opinia autorului, Legea nr.53/2003-Codul
muncii  poartă o denumire improprie de cod al
muncii  întrucât  constituie  doar  un  act  ce
reglementează  condi iile  încadrării  în  muncă,ț
adică  legea  contractului  de muncă,  completată
cu  o  serie  de  alte  acte  normative,  fără  să
reprezinte  o  culegere  exhaustivă,  a  unor  legi
referitoare  la  un  anumit  domeniu,  în  spe ă,ț
privind  normele  din  domeniul  rela iilor  deț
muncă. Astfel, de i în primul aliniat al art. 1 dinș
această lege se precizează că „prezentul Cod al
muncii  reglementează domeniul raporturilor de

muncă”, în realitate nu este vorba decât de un
act normativ cu privire  la elementele  esen ialeț
ale  contractului  individual  de  muncă  i  careș
enun ă anumite principii ce urmează să se apliceț
în  alte  materii,  cum  sunt  jurisdic ia  muncii,ț
conflictele de muncă, contractele de ucenicie iș
altele,  dar  care  materii  sunt  reglementate  prin
alte legi i nu prin Codul muncii.ș

Volumul cuprinde comentarii i o interpretareș
tiin ifică  pertinentă  pentru  fiecare  articol  deș ț

lege,  cu  trimiteri  ample  la  doctrină  i  laș
legisla ia conexă. Comentariile sunt înso ite, deț ț
asemenea,  de  exemplificări  i  solu ii  dinș ț
jurispruden a  internă,  din  deciziile  Cur iiț ț
Constitu ionale a României,  din practica Cur iiț ț
de  Justi ie  a  Uniunii  Europene  i  Cur iiț ș ț
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Europene a Drepturilor Omului.
În  felul  acesta,  lucrarea  î i  dovede te  oș ș

deosebit  de  importantă  utilitate  practică  atât
pentru  speciali tii  din  domeniu,  cât  i  pentruș ș

cetă eanul  de  rând,  implicat  într-un  raport  deț
muncă.

Teodor Lorenț

MIHAELA SĂRĂCU , PARTICIPAN II LA PROCEDURA INSOLVEN EI,Ț Ț Ț
UNIVERSUL JURIDIC, BUCURE TI, 2015Ș

Lucrarea  Mihaelei  Sărăcu ,  care,  în  debutulț
său  se  referă  la  unele  aspecte  generale  ale
domeniului  prevenirii  insolven ei  i  aleț ș
insolven ei,  la  evolu ia  legislativă  în  materie,ț ț
precum  i  la  aspecte  de  drept  comparat  înș
materie  prezintă, credem, interes pentru toti cei
preocupati  de  cunoa terea  drepturilorș
economice i sociale ale omului. ș

Aplecându-se  atent  asupra  sistemului
românesc  referitor  la  insolven ă  i  drepturileț ș
creditorilor  ce  are  la  bază  Legea  nr.  85/2014
privind procedurile de prevenire a insolven ei iț ș
de insolven ă,  lucrarea a fost  astfel  structuratăț
încât  să  răspundă  problematicii  legate  de
cerin ele  venite  din  mediul  de  afaceri,  deț
practica  instan elor  comerciale,  dar  i  deț ș
interesele partenerilor externi. 

Astfel,  într-un  prim  capitol  este  analizată
competen a materială i teritorială a instan elorț ș ț
judecătore ti. Potrivit art. 41 i art. 43 din Legeaș ș
85/2014,  competen a   materială  revineț
tribunalului  sau,  acolo  unde  este  cazul,
tribunalului  specializat,  ca  primă  instan ă,ț
respectiv cur ilor de apel, ca instan ă de controlț ț
judiciar  (pentru  solu ionarea  apelului).ț
Competen a  teritorială  revine,  potrivit  art.  41ț
alin.  1  din  Lege,  tribunalului  sau  tribunalului
specializat  în  a  cărui  circumscrip ie  debitorulț
i-a avut sediul social sau profesional, după caz,ș

cel pu in 6 luni anterior datei sesizării instan ei.ț ț
În continuare,  lucrarea se referă la activitatea

judecătorului-sindic, ca participant la procedura
insolve ei  i  se  arată  că  Legea  nr.  85/2014ț ș
(alături de Legea nr. 85/2006 ) i-a redat acestuia
statutul său de magistrat cu tot ce presupune el.
A adar,  judecătorul-sindic,  potrivit  noiiș
reglementari, cenzurează sub aspectul legalită iiț
actele efectuate de administratori sau lichidatori.
Acesta nu are nicio atribu ie administrativă, nuț
ia  decizii  ce exced expertizei  sale  juridice,  nu
face evaluări  în legătură cu oportunitatea unor

decizii  de administrare  a averii  debitorului.  El
controlează  prin  mijloace  jurisdic ionaleț
deschiderea,  derularea  i  închiderea  proceduriiș
insolven ei debitorului. ț

Un spa iu  important  este  acordat  în  volumț
no iunii administratorului judiciar, desemnării iț ș
atribu iilor  acestuia.  Potrivit  art.  2  din O.U.G.ț
86/2006  administratorul  judiciar  este
practicianul  în  insolven ă  compatibil,  autorizatț
în  condi iile  legii,  desemnat  să  exerciteț
atribu iile  prevăzute  de  lege  sau  stabilite  deț
instan a de judecată, în procedura insolven ei, înț ț
perioada de observa ie i pe durata procedurii deț ș
reorganizare.  Legea nr. 85/2014 face distinc ieț
între  desemnarea  administratorului  judiciar
provizoriu  i  a  administratorului  judiciarș
definitiv.  Este  conceput  ca  fiind  unul  dintre
actorii importan i ai procedurii de insolven ă aț ț
debitorului i are printre atribu ii,  conform art.ș ț
58 alin.  (1) din Legea  insolven ei  convocarea,ț
prezidarea  i  asigurarea  secretariatuluiș
edin elor  adunării  creditorilor  sau  aleș ț

ac ionarilor,  asocia ilor  ori  membrilorț ț
debitorului  persoană  juridică;  denun area  unorț
contracte  încheiate  de  debitor;  sesizarea
judecatorului-sindic  în  legătură  cu  orice
problemă  care  ar  cere  o  solu ionare  de  cătreț
acesta. 

Analiza continuă cu atribu iile  lichidatoruluiț
judiciar,  care,   potrivit  art.  3  din  O.U.G.  nr.
86/2006  este  practicianul  în  insolven ăț
compatibil,  autorizat  în  condi iile  legii,ț
desemnat  să  conducă  activitatea  debitorului  în
cadrul procedurii de faliment, atât în procedura
generală, cât i în procedura simplificată, i săș ș
exercite atribu iile prevăzute de lege sau pe celeț
stabilite de instan a de judecată. Conform art. 64ț
din  Legea  insolven ei,  printre  principaleleț
atribu ii  ale  lichidatorului  judiciar  sunt:ț
conducerea  activită ii  debitorului;  aplicareaț
sigiliilor,  inventarierea  bunurilor  i  luareaș
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măsurilor  corespunzătoare  pentru  conservarea
lor;  denun area  unor  contracte  încheiate  deț
debitor; primirea plă ilor pe seama debitorului iț ș
consemnarea lor în contul averii debitorului.

De  asemenea,  sunt  prezentate  rolul  iș
atribu iile  administratorului  special  care  esteț
reprezentat  de   persoana  fizică  sau  juridică
desemnată  de  adunarea  generală  a
ac ionarilor/asocia ilor/membrilor  debitorului,ț ț
împuternicită  să  le  reprezinte  interesele  în
procedură  i,  atunci  când  debitorului  i  seș
permite  să  î i  administreze  activitatea,  săș
efectueze, în numele i pe contul acestuia, acteleș
de administrare necesare (art.5 pct. 4 din Legea
insolven ei).  Ca  atribu ii,  în  perioada  deț ț
observa ie  sau  procedura  de  reorganizareț
formulează  contesta ii,  propune  un  plan  deț
reorganizare,  iar  în  procedura  de  faliment
participă  la  inventar,  semnând  actul,  prime teș
raportul final i situa ia financiară de închidere aș ț
procedurii, participă la edin a convocată pentruș ț
solu ionarea obiec iunilor i aprobarea raportului,ț ț ș
prime te notificarea închiderii procedurii.ș  

Lucrarea  se  referă   în  continuare  la
principalele  drepturi  ale  creditorilor  care  se
exercită  cu  titlu  colectiv  i  organizat,  înș
adunarea creditorilor sau, după caz, în comitetul
creditorilor.  Adunarea  creditorilor  este,  în
procedura  insolven ei,  adunarea  constituită  dinț
totalitatea creditorilor care au formulat i căroraș
le-a fost  admisă,  total  sau în parte,  cererea de

înregistrare a crean ei lor pe tabelele de crean eț ț
întocmite  în  procedura  insolven ei.  Hotărârileț
adunării  creditorilor  sunt  valabile  dacă  pentru
adoptarea lor au fost respectate toate condi iileț
de fond i formă impuse de Legea insolven ei.ș ț

Referiri  importante  se fac apoi la comitetul
creditorilor,  care  asigură  controlul  activită iiț
debitorului insolvent i reprezintă un număr de 3ș
sau 5 creditori cu drept de vot, dintre cei cu cele
mai mari crean e, prin valoare, care îndeplinescț
atribu iile  ce  le  sunt  stabilite  în  Legeaț
insolven ei.  Comitetul  creditorilor  analizeazăț
situa ia debitorului i face recomandări adunăriiț ș
creditorilor  cu privire  la  continuarea  activită iiț
debitorului  i  la  planurile  de  reorganizareș
propuse,  negociază  cu  administratorul  judiciar
sau cu lichidatorul  judiciar  care dore te  să fieș
desemnat  de către  creditori  în  dosar  condi iileț
numirii,  aprobă  planul  de  reorganizare,  dar  iș
propunerea  de  intrare  în  faliment.  Comitetul
creditorilor  se  întrune te  ori  de  câte  ori  esteș
necesar,  iar  convocarea  sa  se  realizează  la
cererea  administratorului  judiciar  sau  a
lichidatorului judiciar, după caz, sau a oricărui
creditor. 

   Utilitatea practică a lucrării este i mai multș
pusă în eviden ă de prezentarea în final a unorț
decizii  relevante,  comentate,  din  jurispruden aț
na ională. ț

Ioana Anca Iancu

ADRIAN RO AN, COORDONATOR, PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ.Ș
MODELE DE EVALUARE I INTERVEN IE, Ș Ț

EDITURA POLIROM, IA I, 2015Ș

Volumul  de  fa ă,  Psihopedagogie  specială.ț
Modele de evaluare i interven ie, coordonat deș ț
conf.  univ.  dr.  Adrian  Ro anu,  efulș ș
Departamentului  de  Psihopedagogie  Specială
din  cadrul  colii  clujene  de  psihopedagogieș
specială,  se  înscrie  în  problematica  mereu
actuală  a  activită ii  psihopedagogice  ce  are  laț
bază teoriile i practicile validate tiin ific careș ș ț
sunt  destinate  educa iei  i  reabilităriiț ș
persoanelor cu dizabilită i.ț

Cele  patru  păr i  ale  lucrării  propun  spreț
analiză tematici  distincte,  cum sunt: Cercetare,
educa ie  i  calitatea  vie ii  în  contextulț ș ț

dizabilită ii;  Tipuri  de dizabilită i  – modele  deț ț
evaluare  i  interven ie;  Sindroame  i  tulburăriș ț ș
specifice în contextul dizabilită ii i Sisteme deț ș
suport i interven ie în contextul dizabilită ii iș ț ț ș
al supradotării.

Capitolele  primei  păr i  au în  vedere,  astfel,ț
Repere  tiin ifice  pentru  organizarea  educa ieiș ț ț
speciale,  educa iei  specializate  iț ș
integrate/incluzive, Problematizări i explicităriș
ale  cunoa terii  socioumanului,  Dimensiuni  iș ș
metode de evaluare a calită ii vie ii în contextulț ț
dizabilită ii.ț

În cuprinsul celei de-a doua păr i cu privire laț
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tipul  de  dizabilită i,  sunt  analizateț
caracteristicile, etiologia, modelele de evaluare,
interven iile  psihopedagogice  în  cazulț
dizabilită ii  intelectuale,  auditive,  vizuale,  aleț
dizabilită ilor multiple, tulburărilor de limbaj iț ș
comunicare i ale tulburărilor de învă are.ș ț

În  ce  prive te  sindroamele  i  tulburărileș ș
specifice  la  care  se  referă  partea  a  treia  a
lucrării,  sunt  dezbătute  tulburările  din  spectrul
autist,  particularită ile  somato-psihice  aleț
copiilor  cu  infirmitate  motorie  cerebrală,
sindromul  Down,  bâlbâiala-modelele  de
evaluare  i  interven ie,  deficitul  de  aten ieș ț ț
cu/fără hiperactivitate.

Ultima parte a lucrării este dedicată analizării
unor  teme  la  fel  de  importante  i  actuale:ș
Evaluarea  i  interven ia  timpurie  în  cazulș ț
copiilor  la  risc  i  cu  dizabilită i  în  perioadaș ț

copilăriei  mici,  Sisteme  de  comunicare
alternative  i  augmentative,  Tehnologiile  deș
acces  în  educa ia  specializată  i  inclusivă,ț ș
Conceptualizări  moderne  ale  supradotării  iș
talentului i practici educa ionale de sprijinire aș ț
elevilor  capabili  de  performan e  înalte,ț
Elemente  de  consiliere  psihologică  iș
psihoterapie  a  persoanelor  cu  dizabilită i  i  aț ș
familiilor acestora.

Pentru  persoanele  care  se  preocupă  de
optimizarea activită ilor de educa ie, reabilitareț ț
i inser ie colară i socioprofesională a copiilorș ț ș ș
i  tinerilor  cu  diferite  dizabilită i  (psihopedaș ț -

gogi, logopezi, psihologi, pedagogi), precum iș
pentru părin ii acestora, întreaga lucrare, temeleț
de actualitate prezentate devin de mare interes.

Carmen Năstase
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