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I. STUDII. CERCETĂRI. ARTICOLE

DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI:
 65 DE ANI DE PROMOVARE ŞI PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI

IRINA MOROIANU ZLĂTESCU*

Abstract:

Life has shown that the 65 years since the United Nations General Assembly proclaimed the Universal Declaration
of  Human  Rights  increased  and  strengthened  the  force  of  the  message  conveyed  by  this  exceptionally  important
document, conceived to consecrate an ideal shared by all nations, the foundation on which the edifice of human rights
has been built.

The viability of this document is also proved by the fact that it is a starting point for the internationalization, after
the Second World War, of human rights, the Declaration remaining the final aim of the efforts taken by the international
community, the States and the civil society, an aim to which mankind tends to come closer and closer.

In this way, the Universal Declaration of Human Rights served as the foundation for an entire system of treaties, at
world and regional levels, as well as the infrastructure of this system, consisting of institutions and mechanisms, with a
strong impact upon the national systems, both at institutional and at legislative level.

Keywords: human rights, promotion, guarantee, protection, science, codification

Résumé: 

La vie a démontré que la période écoulée de la proclamation, il y a 65 ans, par l’Assemblée Générale des Nations
Unies, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a fait augmenter et a renforcé la portée du message de ce
document  d’une  valeur  exceptionnelle,  conçu dans  le  but  de  consacrer  un idéal  commun pour  toutes  les  nations,
fondement sur lequel a été bâti et continue à être bâti l’édifice des droits de l’homme. 

La validité de ce document est en outre avérée par le fait qu’il représente un point de départ de l’internationalisation,
après la seconde guerre mondiale, des droits de l’homme, la Déclaration restant le but à atteindre des efforts de la
communauté internationale, des États et de la société civile, un but dont l’humanité est en train de se rapprocher de plus
en plus.

C’est ainsi que, sur la base de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, un entier système de traités a été
édifié, au niveau mondial et régional, y compris l’infrastructure de ce système, avec des institutions et des mécanismes
exerçant une puissante influence sur les systèmes nationaux, tant au niveau institutionnel, que dans la législation.

Mots-clés: droits de l'homme, la promotion, la garantie, la protection, la science, la codification

Timpul care a trecut de la proclamarea, acum
65 de ani, mai exact la 10 decembrie 1948, de
către  Adunarea  Generală  a  Naţiunilor  Unite  a
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului nu
a  diminuat  cu  nimic  forţa  mesajului  acestui
document de însemnătate aparte, conceput spre
a  consacra  un  ideal  comun  pentru  toate
naţiunile, temelie pe care s-a înălţat şi continuă
să se înalţe edificiul drepturilor omului.*

De altfel, aşa cum arătam şi cu altă ocazie1,
René  Cassin,  laureat  al  Premiului  Nobel,
principalul  autor  al  proiectului,  compara
Declaraţia  Universală a Drepturilor Omului cu

* Prof. univ. dr.
1 A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Drepturile omului –
un sistem în evoluţie, IRDO, Bucureşti, 2008, p. 79.

vastul  portic  al  unui  templu  susţinut  de  patru
coloane.

Prima este cea a drepturilor şi libertăţilor de
ordin  personal:  viaţă,  libertate,  siguranţa  şi
demnitatea  persoanei,  protecţia  egală  în  faţa
legii,  garanţia  împotriva  sclaviei,  torturii,
arestărilor şi pedepselor arbitrare, recurs judiciar
împotriva abuzurilor.

A  doua  coloană  priveşte  drepturile
individului  în  raporturile  sale  cu  grupările  din
care face parte şi cu elementele lumii exterioare.
Bărbatul  şi  femeia  au,  pe  picior  de  egalitate,
dreptul de a se căsători, de a întemeia o familie,
de a avea un cămin, un domiciliu, un azil în caz
de persecuţie.
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A  treia  coloană  este  cea  a  facultăţilor
spirituale, a libertăţii de exprimare, de reuniune,
de asociere,  dreptul  de a lua parte  la treburile
publice  şi  de  a  participa  la  alegeri  periodice
corecte.  Voinţa  poporului  este  proclamată  ca
fundament al autorităţii puterilor publice.

În fine, a patra coloană este cea a drepturilor
economice,  sociale  şi  culturale  —  dreptul  la
muncă, la libera alegere a muncii, la securitate
socială, la libertăţi sindicale, precum şi dreptul
la  educaţie,  la  recreere,  la  viaţă  culturală,  la
protecţia creaţiei intelectuale sau artistice.

Deasupra  celor  patru  coloane  reprezentând
drepturile,  în  viziunea  marelui  jurist  René
Cassin, trebuia să fie aşezat un fronton care să
marcheze  legăturile  dintre  individ  şi  societate.
De altfel, articolele 28 până la 30, ultimele ale
Declaraţie proclamă existenţa unor îndatoriri ale
individului  faţă  de comunitate,  fixând anumite
limite pe care omul nu poate să le depăşească; el
trebuie  să  respecte  drepturile  şi  libertăţile
celorlalţi  şi  nu  poate  ignora  cerinţele  moralei,
ale ordinii publice şi bunăstării într-o societate
democratică,  după cum nu poate atenta nici  la
scopurile  şi  principiile  Organizaţiei  Naţiunilor
Unite.

Declaraţia proclamată la capătul unor eforturi
comune  ale  unor  eminenţi  specialişti  care  au
elaborat  proiectul  acestui  document,  expresia
idealului spre care tind toate popoarele, care le
călăuzeşte în înaintarea lor pe calea respectului
efectiv al demnităţii umane, al înaltelor valori şi
principii pe care le împărtăşesc.

Evident,  Declaraţia  Universală  alături  de
Carta Naţiunilor stă la baza întregii activităţi pe
care înaltul for mondial a dedicat-o şi o dedică
promovării  şi  protecţiei  drepturilor  omului.
Adoptarea Declaraţiei  Universale  a Drepturilor
Omului  a  constituit  momentul  decisiv  în
procesul de internaţionalizare a lor, Declaraţiei
urmându-i şi alte documente, toate având drept
fundament Carta Naţiunilor Unite2. De exemplu,
printre  principiile  dreptului  internaţional
înscrise în Cartă, preambulul Convenţiei privind
dreptul  tratatelor  între  state,  de  la  Viena,
semnată la 23 mai 1969, enunţa şi respectarea
universală şi efectivă a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale  ale  omului  pentru  toţi,  pe  care
statele semnatare ale Convenţiei  trebuiau să le
2 A  se  vedea  Irina  Moroianu  Zlătescu,  Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului – Document fondator al
sistemului  drepturilor  omului,  Drepturile  Omului  nr.
4/2009, p. 5

respecte. Urmărirea aplicării normelor de drept
internaţional,  rezultat  al  acordului  de  voinţă
între  state,  se  realizează  de  organele
internaţionale  ale  căror  competenţe  au  fost
stabilite tot  prin acord de voinţă.  Deşi rolul şi
sfera de acţiune a ONU în domeniul promovării
şi  protecţiei  drepturilor  omului  continuă  să  se
amplifice, mandatul esenţial rămâne acela de a
asigura  ca  demnitatea  umană  a  celor  ce
formează  „popoarele  Naţiunilor  Unite”,  în
numele  cărora  a  fost  scrisă  Carta,  să  fie
respectată.  ONU  acţionează  prin  intermediul
instrumentelor  internaţionale  elaborate  de-a
lungul  timpului,  în  mai  multe  direcţii.  De
exemplu,  acţionează  drept  conştiinţă  globală,
declaraţiile  şi  convenţiile  din  domeniul
drepturilor  omului  fiind  adoptate  de Adunarea
Generală  a ONU, ceea ce le pune în  evidenţă
universalitatea.  Acţionează  ca  legiuitor;  astfel
drepturile  care  privesc  femeile,  copiii,
prizonierii şi deţinuţii,  persoanele cu handicap,
vârstnicii,  precum  şi  încălcările  cum  ar  fi
genocidul, discriminarea rasială, tortura şi multe
altele  constituie  o  parte  semnificativă  a
dreptului internaţional. Desfăşoară activitate de
monitorizare,  urmărind  aplicarea  în  practică  a
drepturilor  omului,  Pactele  internaţionale
privind  drepturile  omului  împuternicind
organismele  internaţionale  să  monitorizeze
statele  în  privinţa  respectării  angajamentelor
asumate;  organismele  înfiinţate  în  baza  altor
tratate,  raportorii  speciali,  grupurile  de  lucru,
plângerile individuale sunt alte câteva exemple
în acest  sens.  ONU este  coordonator  central  -
Oficiul  Înaltului  Comisar  pentru  Drepturile
Omului  primind  comunicări  din  partea
grupurilor  şi  persoanelor  individuale  care
sesizează  încălcări  ale  drepturilor  omului.
Totodată  are  rol  de  apărător,  când  primeşte
informaţii privind încălcări grave ale drepturilor
omului,  adresând un mesaj  de urgenţă statului
respectiv, cerând precizări şi făcând apel pentru
garantarea drepturilor presupuselor victime.

Totodată,  desfăşoară  activitate  de  cercetare,
datele  compilate  de  ONU  în  domeniul
drepturilor  omului,  fiind  indispensabile
dezvoltării  şi  aplicării  legislaţiei  în  materie.
Organizaţia  acţionează  ca forum de apel  şi  ca
organ  de  anchetă  în  baza  instrumentelor  şi
mecanismelor internaţionale existente, dar şi ca
diplomat  discret.  Secretarul  general,  Înaltul
Comisar  pentru  Drepturile  Omului,  Consiliul
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ONU pentru Drepturile Omului3, care a luat loc
Comisiei  pentru  Drepturile  Omului,  contribuie
la diminuarea violărilor drepturilor omului. De
altfel,  Comisia  pentru  Drepturilor  Omului  a
ONU şi-a încheiat activitatea în baza Rezoluţiei
nr.  60/251  din  15  martie  2006.  Ea  a  dat
comunităţii internaţionale un cadru universal al
drepturilor  omului,  cuprinzând  Declaraţia
Universală  a  Drepturilor  Omului,  Pactele
internaţionale  cu  privire  la  drepturile  civile  şi
politice  şi  respectiv  drepturile  economice,  şi
sociale,  protocoalele  la  acestea,  care împreună
formează  Carta  ONU a  Drepturilor  Omului  şi
reprezintă, de altfel, o codificare de tip special4.
De asemenea,  au fost  adoptate  o serie  de alte
tratate de bază cu privire la drepturile omului.

Această Comisie pentru Drepturilor Omului a
Naţiunilor Unite a cerut Organizaţiei Naţiunilor
Unite  pentru  Educaţie,  Ştiinţă  şi  Cultură  să
examineze „oportunitatea luării în considerare a
unui  studiu  sistematic  şi  a  elaborării  unei
discipline ştiinţifice distincte privind drepturile
omului,  ţinând  seama  de  principalele  sisteme
juridice din lume, în vederea facilitării, la nivel
universitar  şi  ulterior,  la  alte  niveluri  de
învăţământ,  cunoaşterea,  înţelegerea,  studiul  şi
predarea  drepturilor  omului”.  Studiul  a  fost
realizat  sub  egida  UNESCO  şi  la  iniţiativa
Institutului  Internaţional  al  Drepturilor  Omului
de  la  Strasbourg,  fiind  „un  adevărat  elaborat
ştiinţific al drepturilor omului”, care va trebui,
în mod progresiv, să fie promovat5. Ca urmare,
s-au  constituit,  pe  parcursul  timpului,  bazele
unei  veritabile  ştiinţe  a  drepturilor  omului  a
cărei  obiective  şi  rigoare  este  garantată  de
independenţa  drepturilor  omului  în  raport  cu

3 Consiliul  ONU pentru  Drepturile  Omului  (CDO),  din
care fac parte reprezentanţi din 47 de state membre, este
principalul  organ  interguvernamental  cu  atribuţii  în
domeniul  drepturilor  omului  şi  a  fost  creat  pentru
dezvoltarea, promovarea şi protecţia drepturilor omului în
toate  statele  membre.  Acesta  face  recomandări  privind
încălcările de drepturi ale omului în general si desigur cu
atât  mai  mult  în  cazul  încălcărilor  masive  şi  repetate.
Secretariatul  Consiliului  este  asigurat  de  Înaltul
Comisariat pentru Drepturile Omului.
4 A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Codification in the
Field of  Human Rights,  in Codification in International
Perspective,  Springer  International  Publishing
Switzerland, electronic version, 2013, p 353 şi urm.
5 A  se  vedea  Karel  Vasak,  rédacteur  général,  Les
dimensions  internationales  des  droits  de  l  homme,
UNESCO, Paris, 1978, p. VII şi urm.

orice şcoală de gândire sau cu orice interpretare
a realităţii6.

Cei şaizeci şi cinci de ani care au trecut de la
proclamarea  de  către  Adunarea  Generală  a
Naţiunilor  Unite  a  Declaraţiei  Universale  a
Drepturilor  Omului  nu  au  diminuat  cu  nimic
forţa mesajului acestui document de însemnătate
excepţională, conceput spre a consacra un scop
comun pentru toate naţiunile, temelie pe care s-a
înălţat  şi  continuă  să  se  înalţe  edificiul
drepturilor omului7.

Raportarea  la  aceste  prevederi  evidenţiază
progresele  realizate,  dar  mai  ales  distanţa  de
parcurs  între  realităţile  de  astăzi  şi  idealul
proclamat  prin  Declaraţia  Universală  a
Drepturilor Omului.

Cu ocazia aniversării  Declaraţiei  Universale
a Drepturilor Omului,  de Ziua internaţională a
drepturilor  omului  –  10  decembrie,  Secretarul
general ONU, Ban Ki-moon a adresat un mesaj
în  care reiese  ideea  că promovarea drepturilor
omului  este  unul  dintre  scopurile  de  bază  ale
Naţiunilor  Unite  şi  organizaţia  a  urmărit  acest
ţel încă de la înfiinţarea sa.

Întrucât anul acesta se împlinesc „20 de ani
de când s-a înfăptuit un pas important şi curajos
pe drumul progresului, în eforturile ca drepturile
omului să devină o realitate pentru toată lumea:
adoptarea  Declaraţiei  de  la  Viena  şi  a
Programului  de  Acţiune  în  cadrul  Conferinţei
Mondiale  a  Drepturilor  Omului  din  1993.
Inspirându-se din recomandările a mai mult de
800 de  organizaţii  neguvernamentale,  instituţii
naţionale, organisme responsabile cu tratatele şi
academicieni,  statele  membre  au  adoptat  o
viziune  ambiţioasă  şi  au creat  Biroul  Înaltului
Comisar  pentru  Drepturile  Omului  (OHCHR),
împlinind  astfel  unul  dintre  vechile  vise  ale
comunităţii internaţionale”8.

În cei 20 de ani care au trecut „cinci  Înalţi
Comisari  au  condus  munca  Naţiunilor  Unite
pentru  apărarea  drepturilor  omului  la  nivel
global.  Printr-o  gamă  vastă  de  norme  şi

6 Ase vedea Irina Moroianu Zlătescu, Ştiinţa drepturilor
omului  şi  codificarea  lor,  în  Ştiinţa  şi  codificare  în
România,  Universul  Juridic,  Bucureşti,  2012,  p.  579  şi
urm.
7 A  se  vedea  Irina  Moroianu  Zlătescu,  Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului...op. cit., p. 6.
8 A se vedea mesajul Secretarului  General  al ONU Ban
Ki-moon  cu  ocazia  Zilei  Drepturilor  Omului,  10
decembrie  2013.
(http://www.un.org/en/events/humanrightsday/2013/
sgmessage.shtml)
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mecanisme,  Biroul  Înaltului  Comisariat  pentru
Drepturile  Omului  sprijină  victimele  încălcării
drepturilor  fundamentale,  exercită  presiuni
asupra  statelor  să  se  ridice  la  înălţimea
obligaţiilor  pe  care  şi  le-au  asumat,  sprijină
experţii şi organismele din domeniul drepturilor
omului şi prin prezenţa sa în 61 de ţări,  asistă
statele să îşi dezvolte capacitatea de protejare a
drepturilor  omului”9.  De  altfel,  „Atunci,  ca  şi
acum, cheia succesului a fost şi a rămas voinţa
politică a statelor membre. Statele sunt cele care
în  primul  rând  sunt  obligate  să  protejeze
drepturile  omului,  să  prevină  încălcările
acestora la nivel naţional şi să ia poziţie atunci
când  alte  state  nu  reuşesc  să  se  ridice  la
înălţimea  angajamentelor  pe  care  şi  le-au
asumat.  Aceasta  nu este o sarcină uşoară şi în
ultimii 20 de ani am fost martori la genocid şi la
multe alte cumplite încălcări de mare amploare
ale  drepturilor  internaţionale  ale  omului  şi  ale
dreptului umanitar.

Îmbunătăţirea  modului  în  care  sistemul

9 Ibidem.

Naţiunilor  Unite  previne  şi  reacţionează  la
catastrofele iminente se află în centrul unei noi
iniţiative  numită  Planul  de  Acţiune  pentru
Drepturile Omului în Prim Plan.

Planul  are  ca  scop  recunoaşterea  de  către
Naţiunile Unite şi de către întreg personalul său
a  locului  central  pe  care  îl  ocupă  drepturile
omului  în  responsabilităţile  colective  ale
Organizaţiei. Mai presus de orice, îşi propune să
consolideze  reacţiile  noastre  la  abuzurile  pe
scară largă şi să prevină în primul rând apariţia
unor  astfel  de  situaţii,  subliniind  importanţa
acestor drepturi prin intermediul unor acţiuni de
avertizare din timp, cu caracter preventiv.”10

Secretarul  General  ONU  adresează  tuturor
statelor un apelul de a-şi îndeplinii promisiunile
făcute  în  cadrul  Conferinţei  de  la  Viena  şi
reiterează  angajamentul  Secretariatului
Naţiunilor  Unite,  a  fondurilor  şi  programelor
organizaţiei „pentru o vigilenţă sporită şi pentru
mult  curaj  în  confruntarea  cu  încălcări  ale
drepturilor omului”11.

10 Ibidem.
11 Ibidem.
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DREPTUL LA MUNCĂ AL PERSOANELOR CU HANDICAP

ANNA MARIA CUN (NEAGOE)*

Abstract:

At least ten percent of the EU population is expected to be represented by people with disabilities, Europe still needs 
more efforts to promote their rights and ensure their inclusion in society. The right to work of persons with disabilities is 
laid down in several international and regional documents signed by Romania. The latest and most important one is the 
United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, a document aimed to promote, to protect  and  to 
provide  full  exercise  of  all  the  fundamental  human  rights  by  all  persons  with  disabilities  without discrimination 
based on disability.

Keywords: disability, persons with disabilities, human rights, the right to work of persons with disabilities 
international conventions and instruments, national documents

Résumé:

Au moins dix pour cent de la population de l'UE devrait être représentée par des personnes handicapées, l'Europe 
nécessite encore plus d'efforts pour promouvoir leurs droits et assurer leur intégration dans la société. Le droit au travail 
des  personnes  handicapées est  réglementé dans  plusieurs documents  régionaux et internationaux,   ratifiés par  la 
Roumanie.  Parmi  ceux-ci  le  plus  important  est  la  nouvelle  Convention  des  Nations Unies  relative  aux  droits  des 
personnes handicapées, un document qui vise à promouvoir, protéger et assurer la pleine jouissance de tous les droits 
fondamentaux de toutes les personnes handicapées sans discrimination fondée sur le handicap.

Mots-clés: handicap, les personnes handicapées, les droits humains, le droit du travail des personnes handicapées, 
des conventions et instruments internationaux, de documents nationaux

Consideraţii generale*

Dizabilitatea1 este  parte  a  condiţiei  umane,
oricine  poate  avea  parte  la  un  moment  dat  în
viaţă de o dizabilitare temporară. Minimum zece
la  sută  din  populaţia  Uniunii  Europene  se
estimează  că  este  reprezentată  de  persoane cu
handicap2, Europa încă necesitând multe eforturi
pentru promovarea drepturilor acestor persoane
şi pentru asigurarea includerii lor în societate.

Astfel,  pe  parcursul  ultimelor  decenii,  în
* Cercet. şt.
1 Dizabilitatea  –  termenul  generic  pentru
afectări/deficienţe,  limitări  de  activitate  şi  restricţii  de
participare,  definite conform Clasificării internaţionale a
funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, adoptată şi aprobată
de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), şi care relevă
aspectul negativ al interacţiunii individ-context (art. 5 pct.
16 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor  persoanelor  cu  handicap,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare).
2 Persoanele  cu  handicap  sunt  acele  persoane  cărora
mediul  social,  neadaptat  deficienţelor  lor  fizice,
senzoriale,  psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică
total  sau  le  limitează  accesul  cu  şanse  egale  la  viaţa
societăţii,  necesitând  măsuri  de  protecţie  în  sprijinul
integrării şi incluziunii sociale – art. 2 alin. (1) din Legea
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor  cu handicap,  republicată,  cu modificările  şi
completările ulterioare.

lume s-a dezvoltat  o nouă abordare în ceea ce
priveşte  persoanele  cu  handicap.  Contextul
internaţional, inclusiv cel european, a promovat
cu  perseverenţă  abordarea  socială  a
dizabilităţii.  În  loc  de  a  se  pune  accentul  pe
limitările funcţionale, atenţia se orientează spre
posibilităţile  persoanelor  cu  handicap  de  a  fi
active  în  societate  şi  într-un  mediu  de  lucru.
Scopul acestei abordări fiind acela ca persoanele
cu handicap să nu fie excluse din societate,  ci
încurajate  să  participe  pe  cât  posibil  la  viaţa
economică  şi  socială,  în  baza  unei  evaluări
complexe,  efectuate  de  o  echipă
multidisciplinară,  care  să  evidenţieze  nevoile
individuale  pentru  ca  societatea  să  se
responsabilizeze  şi  să  răspundă  eficient  cu
servicii.

Cercetările  demonstrează  că  acest  tip  de
abordare  are  multe  efecte  pozitive:  buna
utilizare a capitalului uman este benefică pentru
societate,  în  general,  şi  pentru  persoana
implicată  are numeroase consecinţe  cum ar fi:
sporirea  stimei  de  sine,  reducerea  gradului  de
dependenţă,  o  stare  mai  bună  a  sănătăţii,
speranţă  de  viaţă  mai  mare  şi  relaţii  sociale
pozitive.

Dizabilitatea  nu  este  un  atribut  al  unui
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individ,  ci  un  complex  de  condiţii  create  de
mediul social. Din această cauză, managementul
acestei probleme necesită acţiune socială şi este
responsabilitatea comună a întregii societăţi, în
sensul  producerii  acelor  schimbări  de  mediu
necesare participării  persoanelor  cu dizabilităţi
în toate domeniile vieţii sociale. Managementul
dizabilităţii este aşadar o problemă de atitudine
şi ideologie,  care implică o schimbare socială,
ceea ce, în termeni politici, devine o problemă
de drepturi ale omului.3

Instrumente juridice internaţionale
Convenţia  nr.  111/1958  privind

discriminarea  în  domeniul  ocupării  forţei  de
muncă  şi  exercitării  profesiei,  adoptată  de
Organizaţia  Internaţională  a  Muncii  în  iunie
19584,  nu  se  referă  în  mod  explicit  la
discriminarea persoanelor cu handicap, ci doar
la  diferenţierile,  excluderile  sau  preferinţele
întemeiate  pe  „rasă,  culoare,  sex,  religie,
convingeri  politice,  ascendenţă  naţională  sau
origine  socială”.  Precizarea  conform  căreia
discriminarea  înseamnă  şi  „orice  altă
diferenţiere,  excludere  sau preferinţă  având ca
efect  suprimarea  sau  ştirbirea  egalităţii  de
posibilităţi  sau  de  tratament  în  materie  de
ocupare  a  forţei  de  muncă  şi  exercitare  a
profesiei...”,  face  ca prevederile  Convenţiei  să
poată  fi  extinse  şi  asupra  persoanelor  cu
handicap.

În  iunie 1983,  plecând  de  la  prevederile
Recomandării  privind  reabilitarea  vocaţională
a  persoanelor  handicapate,  din  1955,
Organizaţia  Internaţională  a  Muncii  a  adoptat
Convenţia  nr.  159  pentru  instruirea  şi
angajarea persoanelor cu handicap5, concepută
în scopul de a formula şi implementa o legislaţie
care  să  asigure  disponibilitatea  unor  măsuri
adecvate de reabilitare vocaţională pentru toate
categoriile  de  persoane  cu  handicap  şi  să
promoveze oportunităţi de angajare a acestora în
cadrul  pieţei  libere  a  muncii,  respectând
principiul  de  egalitate  între  lucrătorii  cu
handicap  şi  cei  fără  handicap.  Documentul
defineşte  persoana cu handicap  ca „un individ

3 CIF  –  Clasificarea  Internaţională  a  funcţionării,
dizabilităţii şi sănătăţii, OMS, 2003, p. 20.
4 Ratificată de România prin Decretul nr. 284 din 11 mai 
1973 pentru ratificarea unor convenţii ale Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii, publicat în Buletinul Oficial nr. 
81 din 6 iunie 1973.
5 Neratificată de România.

ale cărui perspective de a obţine sau menţine un
loc  de  muncă  adecvat  şi  de  avansa  în  muncă
sunt  reduse  substanţial  ca  rezultat  al  unei
deficienţe  fizice  sau  mentale,  identificate
corect”.  Potrivit  documentului,  scopul
reabilitării  profesionale este „a da posibilitatea
unei  persoane  cu  handicap  să  fie  protejată  la
locul  de  muncă,  să-şi  păstreze  postul  şi  să
avanseze în carieră, într-un mod convenabil,  şi
astfel  să  fie  încurajată  integrarea  sau
reintegrarea persoanei cu handicap în societate”.

De  asemenea,  potrivit  art.  7  din
Recomandarea  nr.  168  privind  reabilitarea
vocaţională  şi  angajarea  persoanelor  cu
handicap,  a  Organizaţiei  Internaţionale  a
Muncii,  care  însoţeşte  Convenţia  nr.  159,
„persoanele cu handicap trebuie să se bucure de
şanse  egale  şi  de  tratament  egal  în  ceea  ce
priveşte  angajarea  în  muncă,  păstrarea  locului
de muncă şi avansarea în muncă, iar, în măsura
posibilităţilor,  postul  ocupat  va  corespunde
alegerii făcute de persoana cu dizabilităţi şi va fi
potrivit pentru aceasta”

Programul  Mondial  de  Acţiune  privind
Persoanele cu Handicap,  adoptat în decembrie
1982  de  Adunarea  Generală  a  ONU,  prin
Rezoluţia  37/52,  a  avut  ca  temă  centrală
„egalizarea  şanselor”,  potrivit  căreia
„persoanele  cu  handicap  permanent  care  au
nevoie  de  servicii  de  sprijin  din  partea
comunităţii,  de ajutor  şi  echipamente  pentru a
duce o viaţă cât mai apropiată de cea normală,
atât  acasă,  cât  şi  în  societate,  trebuie  să  aibă
acces  la  astfel  de  servicii.  Cei  care  trăiesc
împreună cu persoane cu handicap şi le ajută în
activitatea  zilnică  trebuie  să  fie,  de asemenea,
sprijiniţi pentru a beneficia de odihnă şi relaxare
şi a avea posibilitatea de a se îngriji de propriile
nevoi”. Mai mult, în document se precizează că
„aşa  cum  persoanele  cu  handicap  au  drepturi
egale cu celelalte, ele au şi obligaţii egale. Este
datoria lor să participe la construcţia societăţii”.
Astfel,  tinerilor  cu  handicap  trebuie  să  li  se
asigure şanse să aibă o carieră profesională, nu
să fie instituţionalizaţi şi să trăiască din ajutorul
statului.

În aprilie 1992, Comitetul Miniştrilor statelor
membre  ale  Consiliului  Europei  a  adoptat
Recomandarea  Consiliului  Europei  nr.  R(92)
pentru  o  politică  coerentă  pentru  egalizarea
şanselor pentru persoanele cu handicap, care, la
art.  1  precizează  că  „o  politică  globală  şi
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coerentă  în  favoarea  persoanelor  cu  handicap
sau  a  celor  care  sunt  în  pericol  să  aibă  un
handicap trebuie orientată  spre: prevenirea sau
eliminarea  deficienţelor,  garantarea  participării
complete  şi  active  la  viaţa  comunităţii,  sprijin
pentru  o  viaţă  independentă,  conformă
dorinţelor lor”.

Această  politică  vizează  toate  domeniile
vieţii comunităţii. Referindu-se la  angajarea în
muncă  a persoanelor  cu handicap,  documentul
recomandă  luarea  de  măsuri  individuale  şi
colective pentru ca acestea să poată lucra, ori de
câte  ori  este  posibil,  într-un  loc  de  muncă
obişnuit.

De  asemenea,  potrivit  documentului,
persoanele  a  căror  capacitate  profesională
pentru muncă este limitată şi cele cu deficienţe
severe,  care  nu  pot  desfăşura  o  muncă
permanentă sau temporară într-un loc de muncă
obişnuit  vor  fi  angajate  în  locuri  de  muncă
protejate.  Astfel,  în  funcţie  de  necesităţile  şi
dorinţele  individuale,  unele  persoane  cu
handicap pot avea un program de lucru în care
să  fie  combinate  elemente  ale  locurilor  de
muncă  protejată  cu  elemente  ale  locurilor  de
muncă obişnuite iar cele care nu vor fi niciodată
capabile să lucreze vor fi orientate spre centre
ocupaţionale,  unde,  vor  putea  desfăşura
activităţi fără a se ţine cont de productivitate şi
unde  îşi  vor  putea  dezvolta  abilităţile
funcţionale, sociale şi vocaţionale.

În  decembrie  1993,  Adunarea  Generală  a
ONU, prin  Rezoluţia 48/96,  a adoptat Regulile
Standard  privind  Egalizarea  de  Şanse  pentru
Persoanele cu Handicap,  document elaborat ca
urmare  a  experienţei  acumulate  pe  parcursul
Decadei Naţiunilor Unite pentru Persoanele cu
Handicap (1983-1992), scopul fiind acela „de a
asigura că fetele şi băieţii, femeile şi bărbaţii cu
handicap,  ca membri  ai  societăţii  din care fac
parte,  să  poată  exercita  aceleaşi  drepturi  şi
obligaţii  ca  restul  persoanelor”.  Regula  cu
privire  la  angajare în muncă  afirmă că statele
trebuie să recunoască principiul conform căruia
persoanele cu handicap trebuie încurajate să-şi
exercite  drepturile  şi  să  beneficieze  de  şanse
egale  pentru  a  avea  un  serviciu  productiv  şi
rentabil  pe  piaţa  muncii.  În  acest  sens,  se
recomandă  sprijinirea în mod activ a integrării
persoanelor cu handicap printr-o serie de măsuri
precum:  formare  profesională,  regimul  cotelor
de  stimulente  orientate,  împrumuturi  sau

granturi pentru afaceri mici, contracte exclusive
sau  drepturi  de  producţie  prioritare,  concesii
fiscale,  respectarea  contractului  sau  o  altă
tehnică  sau  asistenţă  financiară  pentru
întreprinderile  care  angajează  lucrători  cu
handicap.

De asemenea,  se  recomandă  ca  programele
de acţiune ale statelor să includă: măsuri pentru
a proiecta şi adapta locurile de muncă şi spaţiile
de  lucru  în  aşa  fel  încât  să  devină  accesibile
persoanelor cu diferite dizabilităţi; sprijin pentru
utilizarea  de  noi  tehnologii  şi  dezvoltarea  şi
producţia de dispozitive de asistare, instrumente
şi echipamente; măsuri care să faciliteze accesul
la  astfel  de  dispozitive  şi  echipamente  pentru
persoanele cu handicap, pentru a le permite să
câştige şi să menţină locul de muncă; furnizarea
de formare, plasare şi de sprijin.

Mai mult, pentru a depăşi atitudinile negative
şi  prejudecăţile  privind  lucrătorii  cu  handicap,
Regula  cu  privire  la  angajare  în  muncă
recomandă iniţierea şi susţinerea de campanii de
sensibilizare publice concepute.

Un  alt  document  de  referinţă  în  ceea  ce
priveşte  angajarea  persoanelor  cu  handicap  îl
reprezintă  Carta  Socială  Europeană,  tratat  al
Consiliului  Europei,  adoptată  în  anul  1961,
revizuită6 în 1996, intrat în vigoare începând cu
luna iulie 1999, care, garantează persoanelor cu
handicap dreptul la autonomie, integrare socială
şi dreptul de a participa la viaţa comunităţii.

Astfel,  „în  vederea  garantării  exercitării
efective  de  către  persoanele  cu  handicap,
indiferent  de  vârstă,  de  natura  şi  de  originea
handicapului  lor,  a  dreptului  la  autonomie,  la
integrare  socială  şi  la  participare  în  viaţa
comunităţii, părţile se angajează, în special:

-  să  ia  măsurile  necesare  pentru  a  furniza
persoanelor cu handicap o orientare, o educaţie
şi  o  formare  profesională  în  cadrul  schemelor
generale ori de câte ori este posibil sau, dacă nu
este  posibil,  prin  intermediul  instituţiei
specializate, publice sau private;

-  să  favorizeze  accesul  la  angajare  al
persoanelor  cu  handicap,  prin  orice  măsură
susceptibilă să încurajeze patronii să angajeze şi
să menţină în activitate persoane cu handicap în
mediul  obişnuit  de  muncă  şi  să  adapteze

6 România  a  semnat  varianta  revizuită  a  Cartei  în  mai
1997, ratificând-o în mai 1999. Din totalul  celor  31 de
articole, România a ratificat 24 de articole, iar din totalul
celor 98 de paragrafe, a ratificat 65.
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condiţiile de muncă la nevoile acestor persoane
sau,  atunci  când  din  cauza  handicapului  acest
lucru  nu  este  posibil,  prin  organizarea  sau
crearea  de  locuri  de  muncă  protejate.  Aceste
măsuri pot justifica, dacă este cazul, recurgerea
la servicii specializate şi de însoţire;

-  să  favorizeze  deplina  lor  integrare  şi
participare  la  viaţa  socială,  în  special,  prin
măsuri,  inclusiv  ajutoare  tehnice,  care  vizează
depăşirea dificultăţilor lor de comunicare şi de
mobilitate  şi  care  să  le  permită  accesul  la
mijloacele de transport, la locuinţă, la activităţi
culturale şi la petrecerea timpului liber”.

Rezoluţia  Consiliului  Europei  nr.  1999/C
186/02  referitoare  la  crearea  oportunităţilor
egale  la  angajare  pentru  persoanele  cu
handicap,  din  17  iunie  1999,  cheamă  statele
membre ale Uniunii Europene ca, prin politicile
naţionale referitoare la ocuparea forţei de muncă
să  acorde  o  atenţie  deosebită  promovării
şanselor de angajare în muncă a persoanelor cu
handicap  şi  să  dezvolte  politici  preventive  şi
active adecvate pentru promovarea integrării pe
piaţa muncii a acestor persoane, atât în sectorul
privat, inclusiv prin activităţi independente, cât
şi  în  sectorul  public.  De  asemenea,  Rezoluţia
cere  statelor  membre  să  acorde  atenţie
posibilităţilor  pe  care  dezvoltarea  societăţii
informaţionale le oferă persoanelor cu handicap
pentru  găsirea  unor  locuri  de  muncă  şi
provocărilor  lansate  de  aceasta,  cu  care
persoanele cu handicap trebuie să se confrunte.

Directiva  Consiliului  2000/78/CE,  din
noiembrie 2000, de creare a unui cadru general
în favoarea tratamentului egal privind ocuparea
forţei de muncă şi condiţiile de muncă are drept
obiectiv  „stabilirea  unui  cadru  general  de
combatere a discriminării bazate pe apartenenţă
religioasă sau convingeri,  handicap,  vârstă  sau
orientare sexuală, în ceea ce priveşte ocuparea
forţei  de  muncă  şi  condiţiile  de  muncă,  în
vederea  punerii  în  aplicare  a  principiului
tratamentului egal” (art.1).

Potrivit  Directivei,  în  cazul  persoanelor  cu
handicap,  angajatorul  este  obligat  să  ia  toate
măsurile  pentru  „a  amenaja  corespunzător”
locul  de  muncă  astfel  încât  să  se  elimine
dezavantajele: „aceasta înseamnă că angajatorul
ia măsuri corespunzătoare, în funcţie de nevoi,
într-o  situaţie  concretă,  pentru  a  permite  unei
persoane cu handicap să aibă acces la un loc de
muncă,  să  îl  exercite  sau  să  avanseze,  sau  să

aibă  acces  la  formare,  cu  condiţia  ca  aceste
măsuri  să  nu  presupună  o  sarcină
disproporţionată  pentru  angajator.  Această
sarcină nu este disproporţionată atunci când este
compensată corespunzător prin măsuri existente
în  cadrul  politicii  urmărite  în  statele  membre,
adoptate  în  favoarea  persoanelor  cu
handicap”(art.5).

Domeniile  de  aplicare  ale Directivei  sunt:
condiţiile  de  acces  la  încadrare  în  muncă,  la
activităţi  neremunerate  sau  la  muncă,  inclusiv
criteriile  de  selecţie  şi  condiţiile  de  recrutare,
oricare  ar  fi  ramura  de  activitate  şi  la  toate
nivelurile  ierarhiei  profesionale,  inclusiv  în
materie de promovare; accesul la toate tipurile şi
la  toate  nivelurile  de  orientare  şi  de  formare
profesională, de perfecţionare şi de recalificare,
inclusiv  dobândirea  unei  experienţe  practice;
condiţiile  de  încadrare  şi  de  muncă,  inclusiv
condiţiile  de  concediere  şi  de  remunerare;
afilierea  la  şi  angajarea  într-o  organizaţie  a
lucrătorilor  sau  patronatului,  sau  orice
organizaţie ai cărei membri exercită o anumită
profesie, inclusiv avantajele obţinute de acest tip
de organizaţie.

Planul  de  Acţiune  pentru  promovarea
drepturilor  şi  a  deplinei  participări  a
persoanelor  cu  handicap  în  societate:
îmbunătăţirea  calităţii  vieţii  persoanelor  cu
handicap în Europa 2006 – 2015 (Anexă la Rec
(2006)5 a Comitetului de Miniştri către Statele
Membre)7 reprezintă  unul  din  documentele
importante în schimbarea de paradigmă – de la
pacient  la  cetăţean  –  „Acum  nu  mai  vedem
persoana cu handicap ca pe un pacient de care
trebuie  să  răspunzi  şi  care  nu  aduce  nimic
societăţii;  considerăm că  este  o  persoană  care
are nevoie să îndepărteze obstacolele pe care le
întâlneşte în societate, pentru a putea să ocupe
locul  legitim  în  calitate  de  membru  deplin  şi
activ  al  acesteia.  Aceste  obstacole se referă la
atitudini  şi  la  obstacolele  din  mediul  fizic,
legislativ şi din societate. Trebuie să continuăm
să  acţionăm  în  favoarea  unei  schimbări  de
paradigmă substituind viziunii  medicale asupra
handicapului,  o  abordare  socială  bazată  pe

7 Planul  de Acţiune a  fost  lansat  în România în  cadrul
Conferinţei Regionale privind Dizabilitatea – Implicat, nu
asistat!  -, organizată  de  Autoritatea  Naţională  pentru
Persoanele cu Handicap în perioada 14 – 16 mai 2006, la
Constanţa, în cadrul manifestărilor prilejuite de deţinerea
de către România a preşedinţiei Comitetului de Miniştri al
Consiliului Europei.
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drepturile omului”.
În  ceea  ce  priveşte  domeniul  angajării,

orientării  şi  formării  profesionale,  Planul  de
acţiune  îşi  propune  ca  scop  „formarea  unei
baze  pentru  o  mai  largă  participare  a
persoanelor  cu  handicap  la  angajare,  pentru
garantarea  alegerii  unei  cariere  şi  pentru
asigurarea,  prin  structuri  şi  dispozitive  de
susţinere, a dreptului de alegere, toate măsurile
preconizate  aplicându-se  atât  angajatorilor
publici cât şi celor din sectorul privat”.

Obiectivele  Planului  sunt  „promovarea
angajării persoanelor cu handicap pe piaţa forţei
de muncă asociind măsurile  antidiscriminatorii
cu  acţiuni  pozitive  şi  lupta  împotriva
discriminării  şi  promovarea  participării
persoanelor cu handicap în domeniile evaluării,
orientării  şi  formării  profesionale,  precum şi a
altor servicii care vizează încadrarea în muncă”.

Astfel,  acţiunile  ce  trebuie  întreprinse
presupun:

- să se ţină cont de problemele persoanelor cu
handicap, în politicile generale de angajare;

- să se asigure că persoanele cu handicap au
acces la o evaluare individuală obiectivă;

- să se asigure că persoanele cu handicap au
acces  la  serviciile  de  formare  şi  orientare
profesională,  precum şi la cele  de angajare,  la
cel  mai  înalt  nivel  posibil  de  calificare,
procedând,  dacă  este  necesar,  la  amenajări
necesare;

- să asigure o protecţie faţă de discriminare în
toate  fazele  angajării,  prin  aceasta  înţelegând
selecţia şi recrutarea, astfel ca toate măsurile să
conducă la dezvoltarea profesională;

-  să  încurajeze  angajatorii  să  recruteze
persoane cu handicap;

-  să  se  asigure  că  regimul  general  de
activitate este accesibil şi în folosul persoanelor
cu handicap;

-  să  se  asigure  că  măsurile  de  susţinere,
precum cele de angajare protejată sau asistată,
sunt disponibile persoanelor cu handicap;

-  să  facă  posibilă  tranziţia  persoanelor  cu
handicap de la angajare protejată  şi  asistată la
un loc de muncă pe piaţa liberă a muncii;

-  să  încurajeze  persoanele  cu  handicap  să
lucreze, atunci când acestea pot;

-  să  ia  măsuri  eficiente  de  încurajare  în
vederea angajării persoanelor cu disabilitati;

- să promoveze măsuri, în special legislative
şi  de  gestiune  a  integrării,  care  să  permită

persoanelor ce dobândesc un handicap în timp
ce sunt angajate, să rămână pe piaţa muncii;

-  să  se  asigure  că  toţi  tinerii  cu  handicap
beneficiază  de  stagii  de  pregătire  profesională
care  să  le  permită  dezvoltarea  propriilor
competenţe  şi  informarea  privind  practicile
angajării.

Carta  drepturilor  fundamentale  a  Uniunii
Europene, proclamată  oficial  la  7  decembrie
2000,  cu  ocazia  Conferinţei
Interguvernamentale  asupra  Tratatului  de  la
Nisa, de către Parlamentul European, Consiliul
Uniunii  Europene  şi  Comisia  Europeană,
semnată la Strasbourg, în decembrie 2007,  de
către  preşedintele  Parlamentului  European,
preşedintele  Comisiei  Europene şi preşedintele
în  exerciţiu  al  Consiliului  Uniunii,  reprezintă
cea  mai  actuală  declaraţie  a  drepturilor
fundamentale,  promovând  demnitatea  umană,
clarificând  drepturile  fundamentale  ale
cetăţenilor  europeni,  garantând  că  toate
instituţiile comunitare le vor respecta.

În  conţinutul  său,  Carta  reuneşte  toate
drepturile civice, politice, economice şi sociale
ale cetăţenilor europeni. În art.  14 se specifică
“orice persoană are dreptul la muncă şi dreptul
de a exercita o ocupaţie aleasă sau acceptată în
mod liber” iar, art.  26 afirmă recunoaşterea  şi
respectarea  dreptului  persoanelor  cu  handicap
de  a  beneficia  de  măsuri  care  să  le  asigure
autonomia,  integrarea  socială  şi  profesională,
precum şi participarea la viaţa comunităţii.

Tratatul  privind  Funcţionarea  Uniunii
Europene, versiunea consolidată a Tratatului de
Instituire  a  Comunităţii  Europene, aşa  cum  a
fost modificat prin Tratatul de la Lisabona,  în
vigoare începând cu data de 1 decembrie 2009,
organizează  funcţionarea  Uniunii  Europene  şi
stabileşte  domeniile,  limitele  şi  condiţiile
exercitării  competenţelor  sale.  Prin  Tratat,
Uniunea caută să combată orice discriminare pe
motive  de sex,  rasă sau origine  etnică,  religie
sau  convingeri,  handicap,  vârstă  sau  orientare
sexuală (art. 10)

Convenţia  ONU  privind  drepturile
persoanelor cu dizabilităţi,  adoptată,  împreună
cu Protocolul Opţional al acesteia, în decembrie
2006  şi  intrată  în  vigoare  la  3  mai  20088,  a

8 Ratificată  de  România  în  anul  2010,  prin  Legea
nr.221/2010,  publicată  în  M.  Of.,  I,  nr.  792  din  26
noiembrie 2010.
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marcat începutul unei noi etape în eforturile „de
a promova, proteja şi asigura exercitarea deplină
şi  egală  a  tuturor  drepturilor  şi  libertăţilor
fundamentale  ale  omului  de  către  toate
persoanele  cu  dizabilităti,  şi  de  a  promova
respectul  pentru   demnitatea  lor  intrinseca”.
Convenţia  reprezintă  principalul  instrument
juridic  internaţional  de  luptă  împotriva
discriminării  persoanelor  cu  dizabilităţi  care,
pentru  prima  dată,  le  stabileşte  în  mod
cuprinzător drepturile.

Convenţia pune accent  pe  responsabilizarea
societăţii  faţă  de  persoanele  cu  deficienţă:
societatea este datoare să facă eforturi pentru a
asigura viaţa în demnitate şi şanse egale tuturor
membrilor  săi  şi  trebuie  să  ia  în  considerare
mediul. Mediul este cel care hotărăşte ce efect
are  o  deficienţă  asupra  vieţii  cotidiene  a
persoanei.

Adoptarea si intrarea în vigoare a Convenţiei
privind  Drepturile  Persoanelor  cu  Dizabilităţi
marchează  o schimbare profundă în abordările
existente cu privire la dizabilitate. În Convenţie,
accentul  nu  mai  este  pus  pe  „imperfecţiunea”
percepută a persoanei, ci, dimpotrivă, Convenţia
vede dizabilitatea ca o „patologie a societăţii”,
care este rezultatul eşecului societăţilor de a fi
incluzive si a se adapta diferenţelor individuale.
Societăţile trebuie să se schimbe, nu individul,
iar  Convenţia  furnizează  un  „traseu”  pentru  o
asemenea schimbare.

Potrivit Convenţiei Statele Părţi se angajează
să asigure şi să promoveze exercitarea deplină a
tuturor  drepturilor  şi  libertăţilor  fundamentale
ale  omului  pentru  toate  persoanele  cu
dizabilităţi,  fără nici  un fel  de discriminare pe
criterii de dizabilitate.

În  ceea  ce  priveşte  dreptul  la  muncă  al
personelor  cu  dizabilităţi,  în  art.  27  din
Convenţie  se  recunoaşte  dreptul  acestora  de  a
lucra,  în  condiţii  egale  cu  celelalte  persoane,
inclusiv dreptul la posibilitatea de a se întreţine
prin munca aleasă sau acceptată liber, pe piaţa
muncii şi într-un mediu de lucru deschis, bazate
pe  incluziune  şi  accesibile  persoanelor  cu
dizabilităţi.

Astfel,  potrivit  Convenţiei,  pentru a asigura
protejarea şi promovarea exercitării dreptului la
muncă  al  persoanelor  cu  dizabilităţi,  sunt
necesare măsuri care să interzică discriminarea pe
criterii  de  dizabilitate  privind  toate  formele  de
angajare, inclusiv condiţiile de recrutare, de angajare
şi  de  serviciu,  continuitatea  muncii,  avansarea  în

carieră,  precum  şi  condiţiile  de  muncă  sigure  şi
sănătoase.  Toate aceste măsuri trebuie să protejeze
drepturile  persoanelor  cu  dizabilităţi,  în  condiţii
egale  cu  ceilalţi,  în  special  egalitatea  de  şanse  şi
remuneraţia  egală  pentru  o  muncă  echivalentă,  să
promoveze posibilităţile de angajare pe piaţa muncii
şi avansarea în carieră a acestora, precum şi asistenţa
cu privire la găsirea, obţinerea, păstrarea şi reluarea
serviciului.  Mai  mult,  Convenţia  are  în  vedere  şi
măsurile  care  să  promoveze  posibilităţile  de
exercitare,  de  către  persoanele  cu  dizabilităţi  a
activităţilor  independente,  spiritul  antreprenorial,
dezvoltarea cooperativelor şi începerea unei afaceri
proprii. În plus, Convenţia pune accent pe asigurarea
efectuării unor adaptări rezonabile la locul de muncă
pentru persoanele cu dizabilităţi, dar şi pe activităţi
de promovare a programelor de readaptare tehnică şi
profesională şi programe privind păstrarea locului de
muncă  şi  reintegrarea  la  locul  de  muncă  pentru
persoanele cu dizabilităţi.

Strategia  europeană  2010-2020  pentru
persoanele  cu  dizabilităţi  are ca  obiectiv
principal  reducerea  cu  20  de  milioane  a
numărului  de  cetăţeni  europeni  ameninţaţi  de
sărăcie şi excluziune socială.  Pentru aceasta au
fost propuse 5 domenii  de acţiune,  unul dintre
acestea  fiind  abordarea integrată  a  politicilor
de  incluziune  pentru  creşterea  accesului  la
ocupare  şi  asigurarea  protecţiei  sociale  şi
accesului la serviciile esenţiale.

Strategia se axează pe eliminarea barierelor,
Comisia identificând astfel  opt linii  de acţiune
principale:  accesibilitate,  participare,  egalitate,
ocuparea forţei de muncă, educaţie şi formare,
protecţie socială, sănătate şi acţiune externă.

În  privinţa  ocupării  forţei  de  muncă,
strategia  europeană porneşte  de  la  ideea  că
locurile  de  muncă  de  calitate  asigură
independenţa  economică  şi  favorizează  reuşita
personală,  oferind  cea  mai  bună  protecţie
împotriva sărăciei. Pentru a îndeplini obiectivele
de creştere  ale UE, este  necesar  ca mai  multe
persoane cu handicap să ocupe locuri de muncă
remunerate pe piaţa deschisă a forţei de muncă.

Acţiunile  UE  vor  sprijini  şi  completa
eforturile naţionale desfăşurate pentru a analiza
situaţia  persoanelor  cu  handicap  în  ceea  ce
priveşte  ocuparea  forţei  de  muncă,  pentru  a
lupta împotriva prejudecăţilor legate de anumite
prestaţii  de  invaliditate  care  descurajează
persoanele cu handicap să intre pe piaţa forţei
de  muncă,  pentru  a  contribui  la  integrarea
acestora pe piaţa forţei de muncă prin utilizarea
Fondului  social  european  (FSE),  pentru
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elaborarea  de  politici  active  pe piaţa  forţei  de
muncă,  pentru  a  face  locurile  de  muncă  mai
accesibile, pentru a institui servicii de plasare a
forţei  de  muncă,  structuri  de  sprijin  şi  de
formare la locul de muncă.

Documente naţionale
Preocuparea  pentru  situaţia  persoanelor  cu

handicap  în  România  este  relativ  recentă.
Înainte  de  1989,  situaţia  acestora  a  fost  puţin
cunoscută,  bazele  sistemului  de  protecţie  a
persoanelor  cu  handicap  constituindu-se  în
1990,  prin  înfiinţarea  Secretariatului  de  Stat
pentru Handicapaţi (SSH)9 pe lângă ministrul de
stat  însărcinat  cu  calitatea  vieţii  şi  protecţia
socială.

Dacă la nivelul anilor 1990 erau înregistrate
un număr de  74.053 persoane cu handicap,  la
sfârşitul trimestrului trei al anului 2013 numărul
cestora  se  ridica  la  697.169  persoane
(aproximativ  3.66%  din  populaţia  României,
faţă  de  peste  15%  media  din  Uniunea
Europeană)10.

Introducerea  în  legislaţia  românească  a
conceptelor  legate  de  handicap  a  început  în
1991,  odată  cu  prima  formă  a  Constituţiei
României  care  dedică  un  articol  distinct
protecţiei persoanelor cu handicap, articol ce va
fi  păstrat  şi  în  forma  revizuită  din  2003:
„Persoanele cu handicap se bucură de protecţie
specială.  Statul  asigură  realizarea  unei  politici
naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi
de  tratament  ale  handicapului,  în  vederea
participării  efective  a  persoanelor  cu handicap
în  viaţa  comunităţii,  respectând  drepturile  şi
îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor.”11

Potrivit  Constituţiei,  în  România  dreptul  la
muncă nu poate fi îngrădit, alegerea profesiei, a
meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de
muncă fiind liberă iar salariaţii având dreptul la
măsuri  de  protecţie  socială  care  privesc:
securitatea  şi  sănătatea  acestora,  regimul  de
muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui
salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal,

9 HG nr. 1.100/1990 privind înfiinţarea Secretariatului de
Stat pentru Handicapaţi, publicată în M. Of. nr. 295/1990
şi  HG nr.  1.161/1990  privind  atribuţiile,  organizarea  şi
funcţionarea  Secretariatului  de  Stat  pentru  Handicapaţi,
publicată  în  M.  Of.,  I,   nr.  119/1990.  Schimbarea
denumirii în SSPH s-a făcut prin HG nr. 939/2007.
10 www.anph.ro/statistici.
11 Constituţia României,  revizuită, publicată în M. Of., I,
la data de 29 octombrie 2003, art. 50.

concediul de odihnă plătit,  prestarea muncii  în
condiţii  deosebite  sau  speciale,  formarea
profesională,  precum  şi  alte  situaţii  specifice,
stabilite prin lege.

Aşa cum este prevăzut de legislaţia muncii,
în  România,  persoana  fizică  dobândeşte
capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16
ani,  însă,  aceasta  poate  încheia  un contract  de
muncă  în  calitate  de  salariat  şi  la  împlinirea
vârstei  de  15  ani,  cu  acordul  părinţilor  sau al
reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite
cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele
sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea,
dezvoltarea  şi  pregătirea  profesională.  Este
interzisă încadrarea în muncă a persoanelor puse
sub interdicţie judecătorească12.

Primele  acte  normative  din  domeniul
protecţiei persoanelor cu handicap apar în anul
1992: Legea  nr.  53/1992  privind  protecţia
specială a persoanelor handicapate şi Legea nr.
57/1992  privind  încadrarea  în  muncă  a
persoanelor  handicapate potrivit  cărora,
“persoanele  handicapate  pot  fi  încadrate  in
muncă de către persoane juridice şi fizice care
angajează  personal salariat  şi  pot  exercita
profesii  potrivit  capacităţii  lor  fizice  şi
intelectuale. Încadrarea lor în muncă se poate
realiza  şi  prin  crearea  de  locuri  de  muncă
protejate,  special  organizate,  asigurându-se
înlesnirile şi adaptările corespunzatoare”

Anul  1999 marchează  intrarea  în  vigoare  a
OUG  nr. 102/1999 privind protecţia specială şi
încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
care  a  însemnat  o  altă  etapă  prin  care  a  fost
dezvoltat  sistemul  de  măsuri  de  protecţie
specială a persoanelor cu handicap.

În anul 2000 apare primul act normativ din
domenul  prevenirii  discriminării13,  care
transpune  prevederile  Directivei  7814 şi
defineşte  principiul  egalităţii  între  cetăţeni,  al
excluderii  privilegiilor  şi  discriminarii,
garantând,  pentru  toţi  cetăţenii,  exercitarea
dreptului la muncă, la libera alegere a ocupaţiei,
la condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare,
la  protecţia  împotriva  somajului,  la  un  salariu
egal  pentru  muncă  egală,  la  o  remuneraţie

12 Codul muncii, art. 13.
13 OUG  137/2000,  privind  prevenirea  şi  sancţionarea
tuturor formelor de discriminare,  republicată, art. 1 alin.
(2)
14 Directiva 2000/78/CE de creare a unui cadru general in
favoarea  egalitatii  de  tratament  in  ceea  ce  priveste
incadrarea in munca si ocuparea fortei de muncă.
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echitabilă şi satisfăcătoare.
O altă etapă importantă în evoluţia sistemului

de  protecţie  a  persoanelor  cu  handicap  a  fost
marcată  de  intrarea  în  vigoare  a  două  acte
normative:  Strategia naţională pentru protecţia,
integrarea  şi  incluziunea  socială  a  persoanelor
cu  handicap  în  perioada  2006-2013  „Şanse
egale pentru persoanele cu handicap – către  o
societate  fără  discriminări”15 şi  Legea  nr.
448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap16.

Pentru  perioada  2006  –  2013,  unul  dintre
obiectivele  generale  propus  de  Strategia
naţională  pentru  protecţia,  integrarea  şi
incluziunea socială a persoanelor cu handicap a
fost   Creşterea gradului de ocupare a forţei de
muncă  pentru  persoanele  cu  handicap,  pentru
îndeplinirea  căruia  s-au  avut  în  vedere
următoarele obiective specifice: sprijin timpuriu
efectiv  (inclusiv  prin  dezvoltarea  sistemului
educaţional  de  la  vârsta  timpurie  corelată  cu
nevoile identificate în vederea creşterii gradului
de incluziune socială); implicarea angajatorilor;
îmbunătăţirea  sistemului  educaţional  şi  de
formare  profesională;  îmbunătăţirea  serviciilor
de  sprijin  în  vederea  angajării  şi  crearea
serviciilor de sprijin al persoanelor cu handicap
la locul de muncă.

Legea  privind  protecţia  şi  promovarea
drepturilor  persoanelor  cu  handicap
recunoscând dreptul persoanelor cu handicap de
a munci şi de a realiza venituri în conformitate
cu prevederile legislaţiei muncii,  de a li se crea
toate  condiţiile  pentru  a-şi  alege  şi  exercita
profesia, meseria sau ocupaţia, pentru a dobândi
şi menţine un loc de muncă, precum şi pentru a
promova profesional.

În  vederea  asigurării  exercitării  acestor
drepturi,  autorităţile  publice  au  obligaţia  de  a
lua  o  serie  de  măsuri  specifice,  precum17:
promovarea conceptului potrivit căruia persoana cu
handicap  încadrată  în  muncă  reprezintă  o  valoare

15 HG  nr.  1175/2005  pentru  aprobarea  Strategiei
naţională  pentru  protecţia,  integrarea  şi  incluziunea
socială  a  persoanelor  cu  handicap  în  perioada
2006-2013, „Şanse egale pentru persoanele cu handicap
– către o societate fără discriminări„publicată în M. Of.,
I, nr. 919 din 14 octombrie 2005.
16 Lgea  nr.  448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în  M. Of.,
I, nr. 1006 din 18 decembrie 2006.
17 Legea  nr  448/2006,  privind  protecţia  şi  promovarea
drepturilor  persoanelor  cu  handicap,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, art. 75 şi art. 77

adăugată  pentru  societate  şi,  în  special,  pentru
comunitatea căreia aparţine;

-  promovarea  unui  mediu  de  muncă  deschis,
inclusiv şi accesibil persoanelor cu handicap; crearea
condiţiilor şi serviciilor necesare pentru ca persoana
cu  handicap  să  poată  alege  forma  de
conversie/reconversie  profesională  şi  locul  de
muncă, în conformitate cu potenţialul ei funcţional;
înfiinţarea  şi  susţinerea  complexelor  de  servicii,
formate  din  unităţi  protejate  autorizate  şi  locuinţe
protejate; iniţierea  şi  dezvoltarea  formelor  de
stimulare  a  angajatorilor,  în  vederea  angajării  şi
păstrării  în  muncă  a  persoanelor  cu  handicap;
acordarea de sprijin pentru organizarea unei pieţe de
desfacere  pentru  produsul  muncii  persoanei  cu
handicap; diversificare  şi  susţinerea  diferitelor
servicii sociale, respectiv consiliere pentru persoana
cu  handicap  şi  familia  acesteia,  informare  pentru
angajatori,  angajare  asistată  şi  altele  asemenea;
promovarea serviciilor de mediere pe piaţa muncii a
persoanelor  cu  handicap; realizarea/actualizarea
permanentă  a  bazelor  de  date,  pentru  evidenţierea
ofertei  de  muncă  din  rândul  persoanelor  cu
handicap; dezvoltarea colaborărilor cu mass-media,
în  vederea  creşterii  gradului  de
conştientizare/sensibilizare  a  comunităţii  cu privire
la potenţialul, abilităţile şi contribuţia persoanelor cu
handicap  la  piaţa  muncii; realizarea,  în  colaborare
sau  parteneriat  cu  persoanele  juridice,  publice  ori
private,  de programe şi  proiecte având ca obiectiv
creşterea gradului de ocupare; iniţierea şi susţinerea
de  campanii  de  sensibilizare  şi  conştientizare  a
angajatorilor  asupra  abilităţilor  persoanelor  cu
handicap;  iniţierea  de  programe  specifice  care
stimulează  creşterea  participării  pe  piaţa  muncii  a
forţei de muncă din rândul grupurilor supuse riscului
major de excluziune socială.

Angajarea  persoanelor  cu  handicap   în
România

Deşi  persoanele  cu  handicap  pot  exercita
aproape orice fel de ocupaţie iar dacă se află în
mediul  potrivit,  majoritatea  acestora  pot  fi
productive,   totuşi,   în  cazul  acestora,  rata  de
ocupare a forţei de muncă este semnificativ mai
scăzută  iar  rata  şomajului  mult  mai  ridicată
decât în cazul persoanelor fără dizabilităţi.

Aşa  cum  precizează  legislaţia  specifică
persoanelor cu handicap, acestea pot fi încadrate
în muncă conform pregătirii lor profesionale şi
capacităţii de muncă, atestate prin certificatul de
încadrare în grad de handicap.18

18 Legea  nr.  448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea
drepturilor  persoanelor  cu  handicap,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, art. 78 alin. (1).
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Potrivit  datelor  statistice19,  la  31.10.2013,
erau  înregistrate  642.915  persoane  adulte  cu
handicap,  29.184  fiind  angajate  în  muncă.
Situaţia  persoanelor  cu  handicap  angajate,  pe
tipuri  de  handicap  se  prezintă  astfel:  Fizic  –
7.424,  Somatic  –  11.613,  Auditiv  –  3.372,
Vizual  – 2.872, Mintal  – 765, Psihic  – 1.210,
Asociat – 1.362, HIV/SIDA – 290, Boli rare –
251, Surdocecitate – 25

Participarea persoanelor cu handicap la piaţa
muncii este importantă din mai multe motive: pe
de  o  parte  se  are  în  vederea  maximizarea
resurselor  umane.,  ceea  ce  presupune  că
implicarea productivă a persoanelor cu handicap
creşte  bunăstarea  individuală  şi  contribuie  la
produsul naţional,  iar  pe  de  altă  parte  se
urmăreşte  promovarea  demnităţii  umane  şi  a
coeziunii sociale.

Există  o  serie  de  bariere  în  calea  angajării
persoanelor  cu  handicap,  printre  care:  lipsa
accesului,  care  presupune  fie  lipsa  acces  la
instruire  sau  resurse  financiare  pentru
dezvoltarea  unei  afaceri  (datorate  în  special
dificultăţilor de a prezenta garanţii), fie barierele
de mediu  care  pot  face  dificil  accesul  fizic  la
locul de muncă; prejudecăţi  despre dizabilitate
fapt  care  presupune  atât  percepţii  ale
angajatorilor  despre dizabilitate  sau persoanele
cu handicap, la capacitatea acestora de a munci
dar  şi  aşteptări  scăzute  de  sine  cu  privire  la
abilitatea  persoanelor  cu  handicap  de  a  fi
angajate  ceea  ce  poate  face  ca  acestea  nici
măcar  să  nu  încerce  să  îşi  găsească  de  lucru;
discriminare, manifestată de angajatori, datorită
părerilor greşite despre capacităţile persoanelor
cu handicap, sau datorită faptului că nu doresc
să  le  includă  în  forţa  lor  de  lucru;
supra-protecţia  reglementată  de  legislaţia
muncii – măsuri precum reducerea timpului de
muncă sau o perioadă mai mare de concediu de
odihnă, îi  determină pe angajatori să considere
că  persoanele  cu  handicap  generează  o
productivitate mai mică şi costuri mai ridicate.

Pentru  a  încuraja  şansele  de  angajare  ale
persoanelor  cu  handicap,  este  necesară
intervenţia  în  mai  multe  direcţii:  legi  şi
reglementări cu referire la angajarea persoanelor
cu  handicap,  care  presupun  legea
antidiscriminare20 ce  face  ilegală  luarea  de
19 www.mmuncii.ro/statistici.
20 OUG  137/2000,  privind  prevenirea  şi  sancţionarea
tuturor formelor de discriminare, republicată, art. 1 alin.
(2).

decizii cu privire la angajarea unei persoane pe
baza  dizabilităţii  ei  şi  acţiunea  afirmativă  în
domeniul  ocupării  forţei  de muncă;  intervenţii
adaptate, manifestate prin:

 sistemul de cote de ocupare a forţei de
muncă a persoanelor cu handicap în sectoarele
public  şi  privat.  În  România,  autorităţile  şi
instituţiile  publice,  persoanele juridice,  publice
sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au
obligaţia  de  a  angaja  persoane  cu  handicap
într-un  procent  de  cel  puţin  4%  din  numărul
total de angajaţi altfel optează fie pentru a plăti
lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând
50% din  salariul  de  bază  minim  brut  pe  ţară
înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care
nu  au  angajat  persoane  cu  handicap,  fie
achiziţionează de  la unităţile protejate produse
sau  servicii  realizare  prin  propria  activitate  a
persoanelor cu handicap21.

 stimulente  pentru  angajatori.  În
România,  angajatorii  persoanelor  cu  handicap
beneficiază de  deducerea, la calculul profitului
impozabil, a sumelor aferente adaptării locurilor
de muncă protejate şi achiziţionării utilajelor şi
echipamentelor  utilizate  în  procesul  de
producţie  de  către  persoana  cu  handicap,  a
cheltuielilor  cu  transportul  persoanelor  cu
handicap  de  la  domiciliu  la  locul  de  muncă,
precum  şi  a  cheltuielilor  cu  transportul
materiilor prime şi al produselor finite la şi de la
domiciliul  persoanei  cu  handicap,  angajată
pentru  muncă  la  domiciliu.  Tot  în  categoria
stimulentelor  pentru  angajatori  se  înscriu  şi
decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj
a cheltuielilor specifice de pregătire, formare şi
orientare profesională, de încadrare în muncă a
persoanelor cu handicap, dar şi subvenţia de la
stat  acordată  angajatorilor,  în  condiţiile
prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă, cu modificările şi completările
ulterioare22.

Unităţile  protejate  beneficiază  de scutire  de
plata  taxelor  de  autorizare  la  înfiinţare  şi  de
reautorizare dar şi de alte drepturi  acordate de
autorităţile  administraţiei  publice  locale

21 Legea  nr.  448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea
drepturilor  persoanelor  cu  handicap,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, art. 78 alin. (2).
22 Legea  nr.  448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea
drepturilor  persoanelor  cu  handicap,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, art. 84.
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finanţate din fondurile proprii23.
 angajarea protejată. Formele protejate de

angajare în muncă sunt:
-  locul  de  muncă  protejat  care  reprezintă

spaţiul aferent activităţii persoanei cu handicap,
adaptat nevoilor acesteia, care include cel puţin
locul de muncă, echipamentul, toaleta şi căile de
acces24

-  unitate  protejată  autorizată,  operatorul
economic de drept public sau privat, cu gestiune
proprie,  în  cadrul  căruia  cel  puţin  30%  din
numărul total de angajaţi cu contract individual
de muncă sunt persoane cu handicap25.

 reabilitare  şi  formare  profesională  -
Serviciile de reabilitare profesională dezvoltă şi
redau capacităţile persoanelor cu handicap astfel
încât  acestea  pot  participa  la  o piaţă  a muncii
competitivă.  Serviciile  se  ocupă  de  instruirea
pentru muncă, consiliere şi plasare. Programele
tradiţionale de instruire se regăsesc de obicei în
mediul urban, adesea la distanţă de locul unde
trăiesc  persoanele  cu  handicap.  Meseriile  pe
care le predau nu răspund adesea la schimbările
de pe piaţa muncii.  În plus, ipoteza de la care
pleacă  aceste  programe  tinde  să  fie  aceea  că
persoanele cu handicap nu sunt capabile  decât
de un număr limitat de meserii.

Pentru  a  depăşi  deficienţele  programelor
tradiţionale  de  instruire,  formele  de  instruire
alternativă  par  promiţătoare:  reabilitarea
profesională bazată pe comunitate, instruirea de
către  semeni,  intervenţia  timpurie,  consiliere  –
presupun  ridicarea  gradului  de  conştientizare
referitoare la carieră şi construirea aptitudinilor.

 angajare  pe  cont  propriu  şi
microfinanţare  –  presupun  finanţarea  pentru  a
ajuta la demararea unor afaceri pe scară redusă
poate oferi o alternativă angajării greu de găsit.
În  acest  caz  sunt  necesare  aptitudini  de
marketing, acces la credite şi sprijin pe termen
lung.

 protecţia  socială  se  referă  la  prestaţiile
sociale  acordate  indiferent  de  veniturile
realizate,  acestea  reprezentând  de  fapt  o
compensare a dizabilităţii  (  cheltuielilor  legate
de dizabilitate).

 schimbarea  atitudinilor,  a  percepţiilor

23 Ibidem, art. 82.
24 Legea  nr.  448/2008  privind  protecţia  şi  promovarea
drepturilor  persoanelor  cu  handicap,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, art. 5 pct. 22.
25 Ibidem, art. 5 pct. 29.

despre dizabilitate la nivel de comunitate.

Aşadar, mulţi factori de decizie au un rol în
îmbunătăţirea  şanselor  pe  piaţa  muncii  pentru
persoanele  cu  handicap:  Guvernul,  angajatorii,
organizaţiile persoanelor cu handicap.

Guvernul trebuie să aibă în vedere intervenţia
în câteva direcţii principale: legi şi reglementări,
programe publice,  culegerea  de  date  statistice,
schimbarea atitudinilor.

Prin ratificarea,  în  anul  2010,  a  Convenţiei
ONU  privind  drepturile  persoanelor  cu
dizabilităţi, România s-a angajat să adopte toate
măsurile adecvate, inclusiv legislative, pentru a
se  modifica  sau  abroga  legile,  reglementările,
cutumele  şi  practicile  existente  care  constituie
discriminare împotriva persoanelor cu handicap.

Guvernul trebuie să transpună şi să pună în
practică o legislaţie anti- discriminare eficientă,
asigurându-se  că  politicile  publice  sunt
armonizate în vederea furnizării de  stimulente
şi  suport  persoanelor  cu  handicap  pentru  a
ocupa un loc de muncă şi pentru ca angajatorii
să îi angajeze.

Cadrul  legislativ  din  România  trebuie
dezvoltat  –  ar  trebui  început  cu  modificarea
articolului  din  Codul  Muncii  cu  privire  la
interzicerea  încadrării  în  muncă  a  persoanelor
puse  sub  interdicţie  judecătorească.  De
asemenea,  trebuie  elaborate  politici  şi
identificate măsuri adecvate pentru promovarea
angajării  persoanelor  cu  handicap  în  sectorul
privat,  promovarea  oportunităţilor  pentru
activităţi  independente,  dezvoltarea  spiritului
antreprenorial,  dezvoltarea  de  cooperative  şi
începerea  unei  afaceri  proprii,  promovarea
reabilitării  vocaţionale  şi  profesionale,
menţinerea locului  de muncă şi programele de
reintegrare  profesională  pentru  persoanele  cu
handicap. De asemenea, se impune o analiză a
termenilor  şi  conceptelor  specifici  domeniului
pensiilor  -  invaliditate,  pensia  de  invaliditate,
pierderea  capacităţii  de  muncă  astfel  încât
persoanelor cu handicap care au şi calitatea de
pensionar de invaliditate să li se respecte dreptul
la muncă26.

26 A se vedea Evoluţia protecţiei şi promovării drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi în România, IRDO, Bucureşti,
2013.  Raport  realizat  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  ca  mecanism  independent  de
promovare,  protecţie  şi  monitorizare  a  implementării
Convenţiei  ONU  privind  Drepturile  Persoanelor  cu
Dizabilităţi.
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Programele  publice  elaborate  de  Guvern
trebuie  să  aibă  în  vedere  consilierea
profesională  şi  programele  de  instruire
accesibile  pentru  persoanele  cu  handicap,
serviciile  de  ocupare  a  forţei  de  muncă
convenţionale disponibile pentru persoanele  cu
handicap pe baze egale cu ceilalţi  ce caută de
lucru.  La  elaborarea  programelor  publice,
Guvernul  trebuie  să  se  asigure  că  programele
convenţionale  de  protecţie  socială  includ
persoanele  cu  handicap  şi  în  acelaşi  timp  le
sprijină  întoarcerea la locul de muncă necreând
stimulente  negative  celor  care  caută  să  se
angajeze sau care vor să se întoarcă la locul de
muncă.

De asemenea,  programele  publice  presupun
ajustarea  sistemelor  de  evaluare  a  dizabilităţii,
astfel  încât  acestea  să  evalueze  aspectele
pozitive ale funcţionării şi capacităţii de muncă.

Culegerea  de  date  statistice  este  o  altă
direcţie ce trebuie ţinută în atenţia Guvernului.
Credem  că  trebuie  elaborate  şi  aplicate  cu
consecvenţă  metodologii  pentru  colectarea
datelor  cu  privire  la  angajarea  persoanele  cu
handicap.  Pentru  aceasta,  datele  trebuie  să  fie
standardizate  astfel  încât  să  asigure  atât
monitorizarea  progresului  politicilor  cu  privire
la  persoanele  cu  handicap  cât  şi  punerea  în
practică la nivel naţional a Convenţiei.

În  ceea  ce  priveşte  schimbarea  atitudinilor,
Guvernul  trebuie  să  acţioneze  în  sensul
promovării  conştientizării  printre  angajatori  a
obligaţiei lor de a nu discrimina şi a mijloacelor
disponibile  lor  pentru  a  sprijini  angajarea
persoanelor  cu  handicap.  Trebuie  insuflat  în
rândul  publicului  ideea  că  persoanele  cu
handicap pot munci, dacă li se acordă suportul
adecvat.

Un  alt  factor  de  decizie,  cu  rol  în
îmbunătăţirea şanselor de a accesa piaţa muncii
pentru  persoanele  cu  handicap,  îl  reprezintă
angajatorii  care  realizează  adaptări  rezonabile
atunci  când  angajează  persoane  cu  handicap,
înfiinţează  programe  de  gestionare  a
dizabilităţii pentru a sprijini întoarcerea la lucru
a  angajaţilor  care  dobândesc  o  dizabilitate,
dezvoltă  parteneriate cu agenţiile de ocupare a
forţei  de  muncă  locale,  cu  instituţiile  de
învăţământ,  programele  de  instruire  a
aptitudinilor  şi  întreprinderile  sociale  pentru  a

construi  o  forţă  de  muncă  calificată  care  să
includă persoanele cu handicap, dar mai ales, se
asigură  că  toţi  supervizorii  şi  personalul  de
resurse umane sunt familiarizaţi cu cerinţele de
adaptare  şi  non  -discriminare  cu  privire  la
persoanele cu handicap.

Organizaţiile neguvernamentale, inclusiv cele
ale  persoanelor  cu  handicap  oferă  suport
specific  atunci  când  şansele  normale  nu  sunt
disponibile,  sprijină  reabilitarea  bazată  pe
comunitate  pentru  a  spori  dezvoltarea
aptitudinilor şi pentru a permite persoanelor cu
handicap să-şi câştige un trai decent.

Pentru  a  pune  în  practică  astfel  de
recomandări  este  nevoie  de  angajament  şi
acţiuni  ferme  din  partea  unei  game  largi  de
factori  decizionali27.  Deşi  toţi  factorii
decizionali  au rol  important,  Guvernul  are  cel
mai  important  rol,  care  presupune: revizuirea
legislaţiei  şi  politicilor  existente  pentru
conformitate  cu  Convenţia;  revizuirea
politicilor,  sistemelor  şi  serviciilor
convenţionale  şi  pe  cele  specifice  dizabilităţii
pentru a identifica lipsurile şi barierele şi pentru
a planifica acţiuni pentru a le depăşi; elaborarea
unei strategii şi a unui plan de acţiune naţional
referitor  la  dizabilitate,  stabilind  linii  clare  de
responsabilitate  şi  mecanisme  de  coordonare,
monitorizare  şi  raportare  în  toate  sectoarele;
alocarea resurselor adecvate serviciilor finanţate
public  deja  existente  şi  finanţarea  în  mod
adecvat  a  punerii  în  practică  a  strategiei  şi  a
planului  de  acţiune  naţional  privind  protecţia
drepturile persoanelor cu handicap; introducerea
de măsuri pentru a se asigura că persoanele cu
handicap sunt protejate de sărăcie şi beneficiază
în mod adecvat de programele convenţionale de
ameliorare  a  stării  de  sărăcie;  includerea
dizabilitaăţii în sistemele de strângere a datelor
la nivel naţional şi furnizarea de  date separate
despre  dizabilitate  oriunde  e  posibil;
implementarea  comunicării  pentru  a  spori
nivelul de cunoştinţe şi înţelegere al publicului
în  ceea  ce  priveşte  dizabilitatea;  stabilirea
modalităţilor prin care persoanele cu handicap şi
terţele  părţi  pot  depune  plângeri  cu  privire  la
drepturile  omului  şi  la  legile  care  nu  sunt
aplicate sau nu sunt în vigoare.

27 Raportul  mondial  privind  dizabilitatea,  Organizaţia
Mondială a Sănătăţii şi Banca Mondială, Bucureşti, 2012.
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PROMOVAREA ŞI PROTEJAREA DREPTURILOR OMULUI DE CĂTRE
                                         CONSILIUL EUROPEI

ISABELA STANCEA*

Abstract:

Since its creation in 1949, the Council of Europe has been the symbol of peace and cooperation between states.
Since  1989,  when  democratic  values  were  propagated  in  Europe,  the  organization  has  acquired  a  new  political
dimension. Today, the Council of Europe symbolizes the commitment of over 820 million citizens in the field of human
rights,  democracy  and  the  rule  of  law. The  Council  of  Europe  seeks  solutions  to  the  main  problems that  grinds
contemporary international society ï racism, terrorism, organized crime, corruption, drug addiction, human trafficking,
cloning, environmental protection, health, etc. ï and considers that these problems could be solved only through close
cooperation between the Member States. But the Council of Europe is not concerned with defense issues.

Keywords: human rights, democracy, international organization

Résumé: 

Depuis sa création en 1949, le Conseil de l'Europe a été le symbole de la paix et de la coopération entre les États.
Depuis 1989, lorsque les valeurs démocratiques  ont été  propagées en Europe,  l'organisation a acquis  une nouvelle
dimension politique. Aujourd'hui, le Conseil de l'Europe symbolise l'engagement de plus de 820 millions de citoyens
dans le domaine des droits de l’homme, la démocratie et la primauté du droit.

Le  Conseil  de  l'Europe  cherche  des  solutions  aux  principaux  problèmes  qui  broie  la  société  internationale
contemporaine - le racisme, le terrorisme, le crime organisé, la corruption, la drogue, le trafic humain, le clonage, la
protection de l'environnement, la santé, etc. - et estime que ces problèmes ne pourraient être résolus que grâce à la
coopération étroite entre les États membres. Mais le Conseil de l'Europe n'est pas concerné par les questions de défense.

Mots-clés: droits de l'homme, démocratie, organisations internationales

Scurt istoric*

Reorganizarea  continentului  european  după
al doilea război mondial a readus în prim plan
ideea unei Europe unite. Deşi născută cu câteva
secole în urmă, efectivitatea acestei idei aparţine
totuşi secolului XX1. 

Oricât de paradoxal ar părea, războaiele sunt
unul  din  principalele  motoare  ale  evoluţiei
politice  şi  sociale;  amintiţi-vă  doar  de
dezvoltarea  drepturilor  femeilor  după  primul
război  mondial.  Ideea  creării  Consiliului
Europei  constituie  unul  din  rezultatele  majore
ale  mişcărilor  populare  dornice  să  reformeze
societatea  şi  să  instaureze  o  pace  durabilă  în
urma celui de-al doilea război mondial. Aşa cum
declara  Winston  Churchill  într-un  discurs
celebru pronunţat la Zurich în septembrie 1946:
„Trebuie să construim un fel de State Unite ale

* Asist.  univ.,  Universitatea  Constantin  Brâncoveanu,
Piteşti.
1 A se  vedea  Andrei  Popescu,  Alina  Dinu,  Ion  Jinga,
Organizaţii  europene  şi  euroatlantice,  Ed.  Economică,
Bucureşti, 2005, p. 21.

Europei. Este unicul mijloc de a permite sutelor
de milioane de muncitori să regăsească bucuriile
simple şi speranţele care fac ca viaţa să merite a
fi  trăită… De ce n-ar exista un grup european
capabil să dea un sentiment de patriotism extins
şi de cetăţenie comună popoarelor înspăimântate
ale  acestui  continent  turbulent  şi  puternic?”2

După  această  declaraţie  a  fost  creat  Consiliul
Europei.

De  altfel,  în  această  perioadă,  au  existat
multiple dezbateri cu privire la organizarea unei
Europe unite  în  urma cărora au fost  conturate
pregnant  două  teorii:  prima  viza  o  cooperare
interguvernamentală,  care  să  protejeze
suveranitatea statelor membre, iar cea de a doua
prevedea  o  unificare  a  teritoriilor  şi  a
suveranităţilor, adică o federaţie. Drept urmare,
se  semnează  la  5  mai  1949  statutul  primei
organizaţii europene, fondată de europeni pentru
europeni: Consiliul Europei. Intrat în vigoare la

2 http://www.coe.int/AboutCoe/media/interface/publicati
ons/europe_a_decouvrir_mo.pdf.
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3  august  1949,  Statutul  Consiliului  Europei
oferă perspectiva unei Europe a păcii, cooperării
şi  înţelegerii.  Primele  sesiuni  ale  Comitetului
Miniştrilor şi ale Adunării Consultative au avut
loc imediat după intrarea în vigoare a Statutului,
la Strasbourg, aici rămânând sediul Consiliului
Europei3.

Organizaţia astfel creată a rămas de-a lungul
primelor  patru  decenii  o  instituţie
vest-europeană. Istoria sa reflectă în fapt pe cea
a continentului. Spre sfârşitul acestei prime faze
a existenţei sale, Consiliul Europei a atins cifra
de  23  de  membri.  Contribuţia  sa  majoră  a
constat  în  acea  perioadă,  în  elaborarea  unui
ansamblu  important  de  norme  şi  acorduri  de
cooperare.  După  1989,  Consiliul  Europei  a
constituit  prima  structură  de  primire  a  ţărilor
Europei Centrale şi de Est, pe măsura opţiunilor
acestora pentru democraţie. Ca urmare a acestui
proces spectacular şi inedit, din Consiliu făceau
parte în anul 1999, 41 de state europene. Vocaţia
sa  de  organizaţie  pan-europeană  a  fost  deja
demonstrată  de  o  manieră  clară  şi
convingătoare4.

După  căderea  comunismului,  Consiliul
Europei  a  constituit  prima  structură  deschisă
ţărilor  Europei  Centrale  şi  de  Est  înscrise  pe
calea  reformei  democratice.  Cea  mai  mare
organizaţie  strict  europeană,  Consiliul  Europei
numără  în  prezent  47  de  state  membre,
contribuind astfel la crearea unui vast spaţiu de
securitate  democratică.  Orice  stat  european
poate deveni membru al Consiliului Europei cu
o  condiţie:  ca  el  să  accepte  principiul
supremaţiei  dreptului şi să garanteze drepturile
omului  şi  libertăţile  fundamentale  pentru toate
persoanele aflate sub jurisdicţia sa5.

Belarus este o ţară aplicantă, statutul său de
invitat special a suferit o suspendare ca urmare a
nerespectării  şi  încălcării  principiilor
democraţiei şi drepturilor omului. Există şi cinci
state  care deţin  statutul  de observator:  Sfântul
Scaun, Statele Unite, Canada, Japonia, Mexic. 

La  4  octombrie  s-au  împlinit  20  de  ani  de
când  România  a  devenit  membru  la  Consiliul

3 Statele care au semnat atunci Statutul  au fost: Belgia,
Danemarca,  Franţa,  Irlanda,  Italia,  Luxemburg,  Marea
Britanie,  Norvegia,  Olanda  şi  Suedia;  acestora,  de-a
lungul timpului, li s-au mai alăturat şi multe altele.
4 A se  vedea  Nicolae  Ecobescu,  Manualul  Consiliului
Europei, Centrul  de  Informare  şi  Documentare  al
Consiliului Europei, Bucureşti, 1999, p. 17. 
5 A se vedea Andrei Popescu ş.a., op. cit., p. 26.

Europei  în  baza  rezoluţiei  nr.  37/1993  a
Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei6.
La data de 7 octombrie 1993, România a semnat
documente  statutare  şi  Convenţia  Europeană a
Drepturilor  şi  Libertăţilor  Fundamentale  ale
Omului,  cu  ocazia  primului  Summit  al
Consiliului  Europei  (Viena).  Aderarea  la
Consiliu,  organizaţie  fondată  pe  principiile
respectului  pentru  drepturile  şi  libertăţile
fundamentale  ale  omului,  pentru  valorile
democraţiei şi ale statului de drept, a constituit o
etapă  obligatorie  în  promovarea  demersurilor
României  de  aderare  la  Uniunea  Europeană
(UE) şi la Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic
(NATO)7.

Obiectivele  Consiliului  Europei  şi
principalele domenii de activitate

Consiliul  Europei  reprezintă  astăzi  o
organizaţie  interguvernamentală  ale  cărei
obiective sunt: protejarea drepturilor omului,  a
democraţiei pluraliste şi a supremaţiei dreptului;
favorizarea  conştientizării  şi  încurajarea
dezvoltării identităţii şi diversităţii culturale ale
Europei;  căutarea  soluţiilor  pentru  problemele
cu  care  se  confruntă  societatea  europeană:
discriminarea  minorităţilor,  xenofobia,
intoleranţa,  bioetica  şi  clonarea  umană,
terorismul,  traficul  de  fiinţe  umane,  crima
organizată  şi  corupţia,  cibercriminalitatea,
violenţa  contra  copiilor  etc.;  dezvoltarea
stabilităţii democratice în Europa prin susţinerea
reformelor  politice,  legislative  şi
constituţionale8. 

Organele acestei  organizaţii  sunt:  Comitetul
Miniştrilor  şi  Adunarea  Parlamentară,  asistate
de un Secretariat General. Comitetul Miniştrilor
este  organismul  decizional  al  Consiliului
Europei  şi  are  în  componenţa  sa  miniştrii
afacerilor externe ai tuturor ţărilor membre (sau
reprezentanţii lor permanenţi).

Adunarea  Parlamentară  reprezintă  organul
deliberativ  al  Organizaţiei.  Membrii  acesteia
sunt desemnaţi de parlamentele naţionale.
6 România  a  ratificat  Statutul  prin  Legea  nr.  64  din  4
octombrie  1993,  publicată  în  M.  Of.,  I,  nr.  238  din  4
octombrie 1993. A se vedea pentru mai multe detalii  şi
Irina  Moroianu  Zlătescu,  Emil  Marinache,  Rodica
Şerbănescu  (coord.),  Principalele  instrumente
internaţionale privind drepturile omului la care România
este  parte,  Volumul  II  Instrumente  regionale,  IRDO,
Bucureşti, 2006, p. 15 şi urm.
7 http://coe.mae.ro/node/1252.
8 http://www.coe.ro/istoric.html.
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Secretariatul  General  răspunde  de
principalele  direcţii  strategice  ale  programului
de  lucru  şi  de  bugetul  organizaţiei  şi
supraveghează  organizarea  şi  funcţionarea
curentă a organizaţiei.

Alături  de  aceste  organe,  în  cadrul
Consiliului  Europei mai fiinţează şi Congresul
Autorităţilor  Locale  şi  Regionale  din  Europa.
Constituie un organ consultativ care reprezintă
autorităţile  locale  şi  regionale.  Guvernele,
parlamentele  naţionale  şi  autorităţile  locale  şi
regionale  sunt,  astfel,  reprezentate  separat.
Conferinţa  ONG-urilor  Consiliului  Europei
reuneşte  400 de ONG-uri  internaţionale  având
un  statut  participativ  pe  lângă  organizaţie.
Comisariatul  pentru  drepturile  omului  este  o
instituţie  non-jurisdicţională  a  Consiliului
Europei care are rolul  de a promova educaţia,
cunoaşterea  şi  respectul  pentru  drepturile
omului  în  statele  membre  ale  Consiliului
Europei9.

Franceza şi engleza sunt limbile oficiale ale
acestei  organizaţii,  dar  ca  limbi  de  lucru  mai
sunt utilizate germana, italiana şi rusa.

Activitatea Consiliului Europei priveşte toate
domeniile  de  interes  pentru  societatea
europeană,  mai  puţin  problemele  de  apărare
naţională.  Drepturile  omului  şi  democraţia
pluralistă,  statul  de  drept  şi  securitatea
cetăţeanului, combaterea rasismului, xenofobiei
şi  a  intoleranţei,  protecţia  minorităţilor
naţionale,  coeziunea  socială  şi  calitatea  vieţii,
coeziunea  culturală  şi  pluralismul  cultural,
cooperarea  judiciară  sunt  tot  atâtea  centre  de
interes ale Consiliului Europei10. 

Recunoscând  rolul  fundamental  al
organizaţiei  de  la  Strasbourg,  România,  prin
faptul  că  a  devenit  membră  a  Consiliului
Europei, a devenit parte la 88 de convenţii ale
Consiliului  Europei  şi  a  semnat  alte  2011

9 http://www.coe.ro/istoric.html.
10 A se vedea Andrei Popescu ş.a., op. cit., p. 29. 
11 Dintre  care  cele  mai  importante  amintim:  Convenţia
europeană  pentru  apărarea  drepturilor  omului  şi  a
libertăţilor fundamentale (ratificată de România la 18 mai
1994) şi cele 14 protocoale adiţionale; Carta autonomiei
locale  (din  17  noiembrie  1997);  Convenţia  europeană
pentru  prevenirea  torturii  şi  a  pedepselor  sau
tratamentelor crude,  inumane sau degradante,  precum şi
cele două protocoale adiţionale la această convenţie (din 4
octombrie  1994);  Convenţia-cadru  pentru  protecţia
minorităţilor naţionale (din 11 mai 1995, România fiind
prima  ţară  care  a  ratificat  această  convenţie);  Carta
europeană a limbilor regionale sau minoritare (în curs de

România beneficiază în prezent de o percepţie
bună  şi  credibilitate  atât  la  nivelul  conducerii
organizaţiei  cât  şi  al  statelor  membre.  În
perioada  17  noiembrie  2005  –  19  mai  2006,
România a exercitat preşedinţia Comitetului de
Miniştri,  principalul  organ  decizional  al
organizaţiei. Mandatul românesc a fost orientat
în  funcţie  de  deciziile  adoptate  de  ultimul
Summit al Consiliului Europei (Varşovia, 2005),
urmărind  cu prioritate promovarea standardelor
democratice  şi  a  bunei  guvernări,  protecţia
drepturilor  fundamentale,  dezvoltarea  unor
societăţi  inclusive  şi  asigurarea  coerenţei
arhitecturii instituţionale europene12. 

Contribuţia  Consiliului  Europei  la
protejarea şi promovarea drepturilor omului

Îmbunătăţirea  continuă  a  protecţiei
drepturilor  omului  este  una  dintre  misiunile
fundamentale  ale  Consiliului  Europei.  În acest
scop, el şi-a stabilit patru direcţii principale de
acţiune: realizarea unor sisteme de control şi de
protecţie  eficace  a  drepturilor  şi  libertăţilor
fundamentale; identificarea noilor ameninţări la
adresa drepturilor omului şi a demnităţii umane;
sensibilizarea  publicului  asupra  importanţei
drepturilor  omului;  promovarea  educaţiei  şi  a
formării  profesionale  în  materia  drepturilor
omului.

Primul  document  regional  cu  privire  la
drepturile omului creat de Consiliul Europei şi
care  consacră  standardele  acestuia  în  materie
este  Convenţia  pentru  apărarea  drepturilor
omului  şi  a libertăţilor  fundamentale,  semnată
la  Roma  la  4  noiembrie  1950  şi  intrată  în
vigoare  la  3  septembrie  195313.  Convenţia  a
reprezentat  primul  document  care  a  pus  în
discuţie  crearea  unei  ordini  publice  europene,
Comisia Europeană identificând, prin aplicarea

a fi ratificată); Carta socială europeană (revizuită) din 7
mai  1999;  Convenţia  europeană  pentru  reprimarea
terorismului, adoptată la Strasbourg, la 27 ianuarie 1977,
ratificată de România la 2 mai 1997; Convenţia europeană
de  asistenţă  judiciară  mutuală  în  materie  penală  şi
Protocolul adiţional la aceasta, ratificate de România la 9
decembrie  1998;  Convenţia  Consiliului  Europei  pentru
combaterea  traficului  de  fiinţe  umane,  semnată  de
România la 16 mai 2005 şi  aflată  în curs  de ratificare;
Convenţia  Consiliului  Europei  pentru  prevenirea
terorismului, semnată de România la data de 16 mai 2005,
etc.
12 http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/c850/.
13 A fost ratificată de ţara noastră prin Legea nr. 30/1994 şi
publicată în M. Of., I, nr. 135 din 31 mai 1994.
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acesteia,  existenţa  unei  ordini  publice  a
democraţiilor libere ale Europei14. 

Convenţia garantează un întreg ansamblu de
drepturi  fundamentale,  printre  care:  dreptul  la
viaţă,  la  protecţie  împotriva  torturii  şi  a
tratamentelor inumane, la libertate şi securitate,
la  un  proces  echitabil,  la  respectarea
corespondenţei şi a vieţii private şi familiale, la
libertatea  de  exprimare,  inclusiv  libertatea
presei,  la  libertatea  de  gândire,  conştiinţă  şi
religie, cât şi la libertatea de reuniune paşnică şi
de  asociere.  De-a  lungul  timpului,  prin
Protocoalele adiţionale au mai fost adăugate şi
alte  drepturi  faţă  de  cele  recunoscute  prin
Convenţie,  cum  ar  fi:  abolirea  pedepsei  cu
moartea (Protocolul nr. 6), garanţii procesuale în
cazul  expulzării  străinilor  (Protocolul  nr.  7),
interzicerea generală a discriminării (Protocolul
nr. 12),  abolirea  pedepsei  cu  moartea  în  orice
situaţie (Protocolul nr. 13) etc.

Implicarea Consiliului Europei în protejarea
drepturilor omului nu se limitează doar la textul
Convenţiei  şi  la  controlul  respectării  sale,
acţiunea sa vizând, în egală măsură, reafirmarea
şi consolidarea întregului cadru democratic, cu
toate  elementele  sale  constitutive:  pluralism
politic,  buna  funcţionare  a  instituţiilor
democratice,  supremaţia  dreptului,  protecţia
minorităţilor,  lupta  împotriva  intoleranţei,
drepturile  străinilor,  susţinerea  educaţiei,
protecţia mediului etc15.

Ca şi celelalte instrumente internaţionale de
protecţie  a  drepturilor  omului,  Convenţia
reflectă,  în  întreaga  ei  economie,
interdependenţa  dintre  pacea  şi  securitatea
internaţională  şi  respectul  drepturilor  omului.
Conform  preambulului  său,  libertăţile
fundamentale  constituie  „înseşi  bazele  justiţiei
şi păcii în lume”16. 

Această  Convenţie  stabileşte  pentru  statele
membre un control supranaţional al drepturilor
omului.  Astfel,  pentru a se asigura respectarea
angajamentelor ce decurg din Convenţie, a fost
înfiinţată  Curtea  Europeană  a  Drepturilor
Omului, cu sediul la Strasbourg. Curtea poate fi
sesizată,  printr-o  cerere,  de  orice  persoană

14 A se vedea Nicolae Purdă, Nicoleta Diaconu, Protecţia
juridică  a  drepturilor  omului,  ediţia  a  II-a  revizuită  şi
adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 83.
15 A se vedea Andrei Popescu ş.a., op. cit., p. 30. 
16 A se vedea Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană
a drepturilor omului, Ediţia 4, Ed. C.H.Beck, Bucureşti,
2011, p. 30.

fizică,  orice  organizaţie  neguvernamentală  sau
orice grup de particulari care se pretinde victimă
a  unei  încălcări  de  către  unul  dintre  statele
membre  a  unor  drepturi  recunoscute  de
Convenţie sau Protocoalele sale. De reţinut este
că, Curtea poate fi sesizată doar după epuizarea
căilor de recurs interne, aşa cum se înţelege din
principiile  de  drept  internaţional  general
recunoscute,  şi  într-un  termen  de  6  luni,
începând cu data deciziei interne definitive17.

Potrivit art. 41 dacă Curtea declară că a avut
loc o încălcare a Convenţiei sau a Protocoalelor
sale  şi  dacă  dreptul  intern  al  statului  pârât  nu
permite  decât  o  înlăturare  incompletă  a
consecinţelor  acestei  încălcări,  Curtea  acordă
părţii  lezate,  dacă  este  cazul,  o  reparaţie
echitabilă.  Bogata  jurisprudenţă  a  Curţii  în
materia cauzelor contra României, stă mărturie
cu privire la nivelului de încălcare a drepturilor
omului din România18. 

Din analiza statisticilor existente se observă
tendinţa ascendentă a plângerilor înregistrate la
Curtea  Europeană  a  Drepturilor  Omului  în
ultimii  ani  din partea tuturor  statelor  membre,
iar  pentru  a  avea  o  imagine  mai  completă  cu
privire  la  importanţa  fundamentală  a  acestei
instanţe şi a contribuţiei sale incomensurabile la
protejarea drepturilor omului, trebuie menţionat
că, de la începutul funcţionării acestei instanţe şi
până în prezent,  ţara noastră a fost  obligată la
plata unei sume de peste 50 de milioane de euro
drept despăgubiri persoanelor ale căror drepturi
au fost încălcate.

Datorită  faptului  că,  Convenţia  pentru
apărarea  drepturilor  omului  şi  a  libertăţilor
fundamentale  reglementa numai drepturi  civile
şi  politice,  Consiliul  Europei  a  adoptat  un  alt
document - Carta Socială Europeană-care a fost
semnat  la  18  octombrie  1961  şi  a  intrat  în

17 Art.  34  şi  35  din  Convenţia  europeană  a  drepturilor
omului, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, p. 17.
18 Conform  unui comunicat al  Curţii,  din  totalul  de
155.500 de cereri aflate pe rolul Curţii de la Strasbourg la
data  de  30.09.2011,12.950 erau  îndreptate  împotriva
României (aproximativ 8,3%). România ocupă locul 3 în
clasament,  după  Rusia  (43.050  de  cereri  –  27,7%)  şi
Turcia  (17.250  de  cereri  –  11,1%),  iar  la  data  de
11.10.2011  numărul  cererilor  îndreptate  împotriva
României a crescut la 15.140.  Majoritatea plângerilor au
ca obiect pretinsa încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1
adiţional la Convenţie - dreptul la respectarea proprietăţii
(38%),  a  art.  6  din  Convenţie  –  dreptul  la  un  proces
echitabil  (30%) sau durata procedurii  (7%) ori a art.  5-
dreptul la libertate şi siguranţă (6%)
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vigoare  la  26  februarie  1965.  Carta  Socială
Europeană completează  dispoziţiile  Convenţiei
din 1950, stabilind un sistem de protecţie pentru
drepturile  economice,  sociale  şi  culturale  şi
proclamă  o  listă  de  19  drepturi  şi  principii,
dintre care menţionez: dreptul la muncă, dreptul
la  remuneraţie  echitabilă,  la  organizare  şi
negociere colectivă, dreptul copiilor şi femeilor
angajate la protecţie, dreptul la îngrijire socială
şi  medicală,  dreptul  la  pregătire  şi  îndrumare
profesională etc19.

Carta Socială Europeană trebuie înţeleasă ca
un  sistem  care  cuprinde  cinci  instrumente
juridice:  Carta  Socială  Europeană,  intrată  în
vigoare în 1965 şi  care are  rolul  de a garanta
drepturile  fundamentale  sociale  şi  economice,
venind  să  completeze  Convenţia  europeană  a
drepturilor  omului,  care  protejează  drepturile
civile şi politice; Protocolul adiţional din 5 mai
1988, care a mai adăugat alte 4 drepturi la cele
iniţiale;  Protocolul  de  amendare  din  21
octombrie 1991, care conţine dispoziţii privind
mecanismul  de  control  al  Cartei;  Protocolul
adiţional  din 9 mai  1995 care  dă posibilitatea
partenerilor  sociali  şi  organizaţiilor
non-guvernamentale  de  a  efectua  plângeri
colective; Carta Socială Europeană revizuită la
3 mai  1996, care a  extins  numărul  drepturilor
garantate la 31.

Carta  a  fost  revizuită  întrucât  s-a  simţit
nevoia  adaptării  sale  la  evoluţiile  sociale  şi
economice, iar cu ocazia revizuirii a fost lărgit
câmpul său de aplicare la o serie de noi drepturi
economice  şi  sociale,  prin  modificarea  sau
completarea unor dispoziţii, cum ar fi: dreptul la
o locuinţă decentă; dreptul la protecţie în caz de
concediere;  dreptul  salariaţilor  la  demnitate;
consolidarea  egalităţii  dintre  bărbaţi  şi  femei;
dreptul  la  protecţie  împotriva  sărăciei  şi  a
excluziunii  sociale;  extinderea  interzicerii
discriminării.

Aşadar, drepturile garantate de Cartă sunt de
două  categorii.  Prima  categorie  vizează
condiţiile  de muncă,  aici  fiind incluse drepturi
cum  ar  fi:  dreptul  la  muncă,  la  orientare  şi
formare  profesională,  protecţia  mediului  de
muncă  cu  tot  ce  include  acesta-condiţii  de
muncă,  salariu  echitabil,  nediscriminarea
femeilor  în  raport  cu  bărbaţii  în  cadrul
raporturilor  juridice  de  muncă,  drepturile
sindicale etc. 

19 A se vedea Nicolae Purdă ş.a., op. cit, p. 86.

A doua categorie vizează coeziunea socială şi
include  drepturi  precum:  dreptul  la  protecţia
sănătăţii, dreptul la securitate socială, dreptul la
asistenţă  socială  şi  medicală,  dreptul  de  a
beneficia  de  servicii  sociale;  egalitatea  dintre
femei  şi  bărbaţi,  drepturile  copiilor  şi
adolescenţilor, mamelor, familiilor, persoanelor
handicapate,  lucrătorilor  migranţi  şi  familiilor
acestora,  persoanelor  vârstnice;  consolidarea
dreptului  copiilor  şi  adolescenţilor  la  protecţie
socială, juridică şi economică etc.

Pentru  România20,  ratificarea  Cartei  Sociale
Europene  revizuite  are  semnificaţia  unui
angajament politic de promovare şi asigurare a
standardelor  sociale,  reconfirmându-şi
angajamentul de a-şi adapta mecanismele legale
şi  instituţionale  la  standardele  şi  valorile
specifice  democraţiilor  europene,  obligaţiile
rezultate  în  urma  aderării  la  acest  tratat
internaţional  impunând  continuarea  reformelor
interne  în  toate  domeniile  vieţii  sociale,  cu
scopul  de  a  contribui  la  asigurarea  unei  reale
protecţii sociale a cetăţenilor atât în mediul de
muncă cât şi în afara acestuia21. 

Pentru  consolidarea  stabilităţii  continentului
European, în special după dispariţia regimurilor
comuniste, un nou elan a fost dat la cel mai înalt
nivel  Consiliului  Europei  prin  intermediul
Summit-urilor şefilor de stat şi de guvern. Trei
Summit-uri  au  avut  loc  până  în  prezent.  La
Viena,  în  1993,  liderii  politici  ai  celor  32  de
state  care erau atunci  membre ale  organizaţiei
au fixat direcţia de acţiune în vederea extinderii,
răspunzând,  astfel,  noilor  provocări  ale
momentului22.

La  Strasbourg,  în  1997,  şefii  de  stat  şi  de
guvern ai celor 40 de state membre de atunci au
adoptat  un  plan  de  acţiune  bazat  pe  patru
principii fundamentale: democraţia şi drepturile
omului,  coeziunea  socială,  securitatea
cetăţenilor  şi  educaţia  pentru  democraţie  şi
diversitatea culturală.  Cel de-al treilea Summit
s-a  ţinut  în  zilele  de  16  şi  17  mai  2005  la
Varşovia (Polonia). Scopul propus a constat în
definirea obiectivelor şi priorităţilor Consiliului

20 România a semnat Carta Socială Europeană revizuită a
Consiliului Europei la data de 14 mai 1997 şi a ratificat-o
prin Legea nr. 74 din 3 mai 1999, publicată în M. Of., I,
nr. 193 din 4 mai 1999.
21http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/
Domenii/Relatii
%20bilateraleorganizatii/prezentare_carta.pdf.
22 http://www.coe.ro/istoric.html. 
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Europei  în  cadrul  noului  său  mandat  politic,
reafirmându-se  totodată  valorile  şi  principiile
sale  guvernamentale,  spre  a  putea  răspunde
sfidărilor noului secol23.

Organizaţia se concentrează tot mai mult pe
activitatea de prevenire a încălcărilor drepturilor
omului;  tocmai  în  acest  scop,  a  fost  elaborată
Convenţia europeană pentru prevenirea torturii
şi  a  tratamentelor  inumane  sau  degradante,  în
anul  1987,  care  are  ca  obiectiv  prevenirea
maltratării persoanelor private de libertate. 

Concret, se desemnează un comitet de experţi
care vizitează locurile  de detenţie,  aici  intrând
penitenciare,  comisariate,  cazărmi  etc.,  locuri
unde sunt deţinute persoane private de libertate,
le  intervievează  în  absenţa  martorilor  şi
formulează  recomandări  pe  care  le  include
într-un raport ce serveşte ca punct de discuţie cu
statul interesat.

Au  mai  fost  elaborate  şi  alte  multe
instrumente,  convenţii,  acorduri,  declaraţii,
rezoluţii,  recomandări,  de  mare  importanţă,
vizând diverse probleme cum sunt:  adopţia  de
copii, statutul juridic al copiilor născuţi în afara
căsătoriei, prevenirea torturii şi a pedepselor sau
tratamentelor  inumane  sau  degradante,  limbile
regionale sau minoritare, protecţia minorităţilor
naţionale etc24.

Începând  cu  anul  1989,  Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei şi-a adus o
contribuţie  decisivă  la  gestionarea  crizelor
politice  din  Europa,  iar  dezbaterile  sale  pe
aspecte  politice  au  fost  adesea  bazate  pe
concluziile  misiunilor  organizate  pe  teren,  pe
observarea  alegerilor  şi  pe  instaurarea  unui
dialog  permanent  cu  statele  în  cauză,
consolidându-se  astfel,  rolul  politic  al
Consiliului Europei. 

Şi pe viitor, Consiliul Europei va continua să
supună  atenţiei  comunităţii  internaţionale
obiective  principale,  cum  ar  fi: apărarea
drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de
drept,  promovarea  drepturilor sociale  şi  a
coeziunii  sociale,  punerea  în  valoare  a
diversităţii  culturale,  combaterea rasismului,  a
intoleranţei şi xenofobiei, dezvoltarea educaţiei
pentru  cetăţenie  democratică, elaborarea  unor
măsuri  împotriva  terorismului,  crimei
organizate,  corupţiei,  criminalităţii informatice,

23 http://www.coe.ro/istoric.html. 
24 A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Instituţii europene
şi drepturile omului, IRDO, Bucureşti, 2008, p. 23.

precum  şi  o  serie  de  măsuri  vizând  bioetica,
clonarea şi traficul cu fiinţe umane.

Rezumând cele arătate până acum, se poate
spune  că,  prin  activitatea  sa  în  domeniul
drepturilor omului şi cu ajutorul convenţiilor şi
celorlalte  instrumente  legislative,  Consiliul
Europei  a  urmărit  şi  continuă  să  urmărească:
protejarea  drepturilor  civile  şi  politice,  graţie
procedurilor prevăzute de Convenţia europeană
a  drepturilor  omului;  protejarea  drepturilor
sociale  şi  economice  prin  mecanismul  Cartei
Sociale  Europene;  protejarea  persoanelor
private  de  libertate,  prin  intermediul  vizitelor
efectuate  de  Comitetul  european  pentru
prevenirea  torturii  şi  a  pedepselor  sau
tratamentelor  inumane  sau  degradante;
protejarea  drepturilor  minorităţilor  naţionale
prin  intermediul  Convenţiei-cadru  pentru
protecţia  minorităţilor  naţionale;  promovarea
egalităţii  între  bărbaţi  şi  femei;  combaterea
rasismului,  xenofobiei,  antisemitismului  şi
intoleranţei; consolidarea libertăţii de exprimare
şi de informare prin mijloacele de comunicare în
masa şi libera circulaţie a ideilor şi informaţiilor
dincolo de frontiere25.

Consiliul  Europei  are  ca  scop  fundamental
apărarea drepturilor omului, a democraţiei  şi a
preeminenţei dreptului în întreaga Europă şi este
cea  mai  veche  instituţie  politică  europeană.
Această organizaţie are meritul de a fi elaborat
şi  adoptat  singura  convenţie  internaţională  în
materia  drepturilor  omului  care  are  forţă
executorie. 

Faptul  că,  Consiliul  Europei  a  adoptat
Convenţia  europeană  a  drepturilor  omului  a
conferit o importanţă istorică acestei organizaţii;
această  Convenţie  are  o  însemnătate  specială
pentru  promovarea  şi  protejarea  drepturilor
omului în întreaga lume, începând cu perioada
de după al doilea război mondial. 

Convenţia,  la  rândul  său,  are  meritul  de  a
constitui  primul  tratat  în  materia  drepturilor
omului din lume şi,  pentru a exista un control
asupra modului  său de aplicare,  tot  Convenţia
are meritul de a fi determinat înfiinţarea primei
Curţi internaţionale unde pot fi depuse plângeri
în materia drepturilor omului.

Curtea  Europeană  a  Drepturilor  Omului
reprezintă  instanţa  europeană  cea  mai
reprezentativă  în  domeniul  drepturilor  omului.

25 http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/counc
_of_eur_and_prot_of_hum_rights-oth-rmn-t01.pdf.
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Aceasta  a  fost  creată  în  vederea  soluţionării
plângerilor  în  materia  drepturilor  omului
provenite  din  statele  membre  ale  Consiliului
Europei şi are rolul de a veghea la respectarea
dispoziţiilor  Convenţiei  europene  a  drepturilor
omului  şi  a  Protocoalelor  sale  de către  statele
care le-au ratificat. Aceste Protocoale sunt puse
la  dispoziţia  statelor  membre  spre  semnare  şi
ratificare, cum a fost recent şi cazul Protocolului
nr. 15,deschis  spre  semnare  la  24  iunie  2013.
Acesta  prevede  o  serie  de  modificări,  printre
care  şi  reducerea  termenului  de  introducere  a
cererilor la Curtea Europeană de la 6 luni la 4
luni. Dezvoltarea unor tehnologii de comunicare
mai rapide, pe de o parte, şi durata echivalentă a
termenelor de recurs în vigoare în statele părţi la
Convenţie,  pe  de  altă  parte,  au  constituit
argumente în favoarea reducerii acestui termen.

Considerăm că acest demers nu este benefic
pentru cetăţenii ale căror drepturi are menirea a
le  proteja  Convenţia  şi  ar  putea  constitui  o
limitare a accesului la Curte. Această modificare
va  avea  ca  rezultat  reducerea  numărului  de
cereri  introduse  la  această  instanţă,  dar  nu  ca
urmare  a  reducerii  numărului  de  încălcări  ale
drepturilor  omului,  ci  ca  urmare  a  acestei
limitări introduse de Protocolul nr. 15.

Prin faptul că România a ratificat Convenţia
europeană a drepturilor omului, a fost deschisă
calea  petiţiilor  individuale  în  faţa  Curţii
Europene  a  Drepturilor  Omului  din  partea
persoanelor fizice şi juridice române, putând fi
astfel  monitorizat  gradul  de  încălcare  a
drepturilor  omului  la  nivelul  fiecărui  stat  şi
sancţionate  aceste  încălcări.  Jurisprudenţa
dezvoltată  în cadrul acestei  Curţi  este cea mai
extinsă  în  comparaţie  cu  alte  sisteme
internaţionale şi ilustrează perfect încrederea pe
care cetăţenii au în această instanţă. De aceea,
apreciem că ar fi necesară găsirea unor soluţii

care  să  nu-l  dezavantajeze  pe  cetăţean  în
demersul  său  de  a  se  adresa  Curţii  ci,
dimpotrivă, să-i creeze posibilităţi mai largi de a
face  cunoscute  acestei  instanţe  încălcările
drepturilor sale fundamentale.

Numeroase  state  au  ratificat  Convenţia,
dobândind astfel,  dreptul de a se adresa Curţii
Europene  a  Drepturilor  Omului,  însă  nevoia
unei  cooperări  regionale  mai  strânse  a
determinat  Consiliul  Europei  să  adopte  norme
de drept  social  cu aplicare  europeană.  A creat
astfel,  Carta  Socială  Europeană  care
reglementează  relaţiile  de  muncă  şi  protecţie
socială care, de asemenea, prezintă o importanţă
deosebită în contextul economico-social actual,
când  s-au  înmulţit  şi  diversificat  raporturile
juridice  din  domeniul  muncii  şi  securităţii
sociale  şi  chiar  este  necesară  impunerea
anumitor reguli pentru statele membre.

Aşadar,  dacă  vorbim  de  contribuţia
Consiliului Europei la promovarea şi protejarea
drepturilor  omului  este  suficient  să  amintim
doar că această  organizaţie  are meritul  de a fi
elaborat  cele  mai  importante  tratate
internaţionale  în  materia  drepturilor  omului,
care  aveau  să  constituie  punctul  de  plecare
pentru alte noi acorduri, convenţii şi să dezvolte
importante mecanisme de protejare a drepturilor
omului în întreaga lume. Iar dacă amintim şi de
Curtea  Europeană  a  Drepturilor  Omului,  ca
instrument  de  monitorizare  a  modului  de
aplicare al Convenţiei, şi analizăm jurisprudenţa
tot mai bogată a acesteia de la an la an, avem
imaginea completă a imensei contribuţii pe care
o  aduce  Consiliul  Europei  la  protejarea
drepturilor omului. 

Putem spune, fără riscul de a exagera, că nu
s-ar  putea  concepe  o  societate  internaţională
democratică în absenţa organizaţiei  Consiliului
Europei.
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MIRCEA CIOCAN*

Abstract:
     In addition to other rights proclaimed by the Universal Declaration of Human Rights, the right to a decent life, to 
work, education, paid vacations, health care, etc., enjoy particular attention. The Declaration also provides that any 
person who works has the right to just and favorable remuneration to ensure  for him and his family an 
existence worthy of human dignity, supplemented, if necessary, by other means of social protection. Thus, in addition to 
proclaiming a decent living as a result of work performed, it also guarantees the right of workers to organize themselves 
and make use of all legal instruments for social and political improvement of their living conditions. The elements that 
confer substance to the notion of decent living vary and differ from one family to another and from one country to 
another, and the standard of living in each country is closely correlated with the population purchasing power and 
strongly influenced by the minimum wage.

Keywords: the right to work, the right to decent life, fair compensation, social security, union organization, social 
dialogue.

Résumé
En plus des autres droits proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit à une vie décente, à 
travailler, à l'éducation, les congés payés, les soins de santé, etc., bénéficie d'une attention particulière. La Déclaration 
prévoit également que toute personne qui travaille a droit à une rémunération équitable et favorable pour assurer à lui et 
à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée, le cas échéant, par d'autres moyens de protection 
sociale. Ainsi, en plus d'annoncer un niveau de vie décent à la suite du travail effectué, il garantit également le droit des 
travailleurs à s'organiser et à faire usage de tous les instruments juridiques pour l'amélioration sociale et politique de 
leurs conditions de vie. Les éléments qui confèrent substance à la notion de vie décent varient et diffèrent d'une famille 
à l'autre et d’un pays à l'autre, et le niveau de vie dans chaque pays est étroitement corrélés avec le pouvoir d'achat de la 
population et fortement influencées par le salaire minimum.

Mots-clés: le droit au travail, le droit à une vie décente, une indemnisation équitable, la sécurité sociale, 
l'organisation syndicale, le dialogue social.

*Încă  de  la  proclamarea,  în  10  decembrie
1948,  a  Declaraţiei  Universale  a  Drepturilor
Omului acestea au reprezentat conceptualizarea
pragmatică  a  dorinţei  indivizilor  indiferent  de
apartenenţa naţională de a fi liberi şi egali, de a
fi  apăraţi  împotriva  abuzurilor  de  orice  fel  pe
care regimurile statale le pot exercita asupra lor.
Declaraţia  reprezintă  astfel  un  cod complet  al
demnităţii umane: dreptul la viaţă, la libertate, la
libertatea de conştiinţă  şi  de exprimare,  dar şi
dreptul la un trai decent, la muncă, la educaţie,
la concedii plătite şi asistenţă medicală etc1.

Dreptul la muncă. Retribuirea echitabilă şi
satisfăcătoare.  În  rândurile  care  urmează  ne
vom  referi,  dintre  toate  drepturile  înscrise  în
Declaraţia  Universală  a  Drepturilor  Omului  la
dreptul la muncă2. Vom încerca să identificăm în
ce  măsură  contraprestaţia  de  care  se  bucură

* Cercet. şt.
1 A  se  vedea  Irina  Moroianu  Zlătescu,  Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului - 65 de ani de promovare
şi protecţie a drepturilor omului, supra, p.
2 A  se  vedea  Irina  Moroianu  Zlătescu,  Economia  şi
drepturile omului. Câteva repere, în „Drepturile Omului”
nr. 1/2010, p. 5 şi urm.

salariatul  în  cadrul  relaţiilor  legale  de  muncă
satisface  dezideratul  pe  care  art.  23  al
Declaraţiei  îl  proclamă la punctul  3 şi  anume:
Orice  om  care  munceşte  are  dreptul  la  o
retribuire echitabilă şi satisfăcătoare care să-i
asigure atât lui, cât şi familiei sale, o existenţă
conformă cu demnitatea umană şi completată,
la  nevoie,  prin  alte  mijloace  de  protecţie
socială.3 Trebuie  încă  de  la  început  remarcat
caracterul  generos  al  acestui  articol  care  pe
lângă  statuarea  unui  trai  decent  de  pe  urma
muncii prestate garantează dreptul muncitorilor
de a se organiza în sindicate şi de a uza de toate
instrumentele  legale,  politice  şi  sociale  pentru
îmbunătăţirea continuă a nivelului de trai al lor
precum  şi  al  familiilor  lor.  Noţiunea  de  trai
decent  însă  este  una  foarte  relativă  şi  ea  este
pusă  de  obicei  în  corelare  cu  potenţialul
economic  al  ţării  respective,  cu  nivelul  de
fiscalitate  generală  a  statului  şi  cu  evoluţia

3 A se vedea Irina Moroianu Zlătescu,  Emil  Marinache,
Rodica  Şerbănescu  (coord.),  Principalele  instrumente
intenţionale privind  drepturile omului la care  România
este  parte,  Volumul  I,  Instrumente  universale,  IRDO,
Bucureşti, 2006, pp. 9-10.
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gradului  de  ocupare  pe  piaţa  muncii4.  Traiul
decent este greu de concretizat într-o unitate de
măsură  etalon  prin  intermediul  căreia  să-l
comparăm  între  diferiţi  indivizi  care  compun
societatea. Acesta într-o primă accepţiune poate
însemna un trai îndestulat fără lipsuri în ceea ce
priveşte  asigurarea  unei  locuinţe,  precum şi  a
cheltuielilor  aferente  întreţinerii  acesteia,
posibilitatea  asigurării  îmbrăcămintei  şi  a  unei
alimentaţii  corespunzătoare,  sănătoase  pentru
întreaga familie, asigurarea nevoii de recreere şi
refacere  a  capacităţii  de  muncă.  Desigur  că
aceste elemente care dau consistenţă noţiunii de
trai decent sunt variabile de la o familie la alta
dacă ne gândim numai la mărimea locuinţei, ori
la  marca  maşinii  fără  a  mai  vorbi  de
posibilităţile de petrecere a timpului liber.

Diferenţele sunt remarcabile din acest punct
de vedere şi de la o ţară la alta, iar standardul de
viaţă din fiecare ţară este în strânsă corelaţie cu
puterea  de  cumpărare  a  populaţiei  şi  puternic
influenţat  de  nivelul  salariului  minim  pe
economie. 

În  ţara  noastră  nivelul  salariului  minim are
valoarea  de  850  de  lei  cu  începere  de  la  1
ianuarie 2014. Pentru o scurtă ilustrare putem să
analizăm  cuantumul  venitului  minim  din
diferitele  ţări  ale  Uniunii  Europene.
Remuneraţia  minimă  legală  în  Belgia  este  de
1.502  euro  brut,  acesta  fiind  cel  mai  mare
salariu  minim  din  Uniunea  Europeană  şi  al
doilea  din  Europa.  Salariul  minim  cel  mai
ridicat din Europa este cel din Luxemburg 1.874
de euro. Cele două ţări sunt urmate de Olanda,
cu un salariu minim de 1.478 de euro, Franţa -
1.430  de  euro  şi  Irlanda  -  1.462  de  euro.  La
polul opus se regăsesc Bulgaria,  cu un salariu
minim de 156 de euro şi România, unde salariul
minim este de 800 de lei, respectiv 179 de euro,
în creştere cu 145 la suta fata de acum 10 ani.5

Nivelul  de  trai  în  aceste  ţări  este  totuşi  total
diferit.  Cu toate  că valoarea  brută  a  salariului
minim se menţine la coada clasamentului ţărilor
membre,  corelând  această  cifră  cu
productivitatea muncii în ţara noastră observăm
că se schimbă ordinea în acest clasament.

Dreptul  sindical.  Convenţia  Organizaţiei
Internaţionale  a  Muncii  (OIM)  nr.  87  privind
libertatea sindicală şi protecţia dreptului sindical
adoptată de  către Conferinţa generală a OIM 9

4 Ase  vedea  Irina  Moroianu  Zlătescu,  •  Respectarea
drepturilor  economice,  sociale  şi  culturale  în  noul
deceniu, în „Drepturile Omului” nr. 1/2011, p. 5 şi urm.
5 ro.wikipedia.org/wiki/Criza_economică_mondială_din_
2008–prezent.

iulie 19486 a fost transpusă în legislaţia noastră
naţională  prin Legea  nr. 54/1991 cu privire  la
sindicate,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al
României, Partea I, nr. 164 din 7 august 1991.
Conform acesteia salariaţii pentru prima dată în
perioada  postdecembristă  puteau  înfiinţa
sindicate libere care să le promoveze interesele
şi să le apere drepturile. În perioada respectivă
au  fost  înfiinţate  majoritatea  sindicatelor,
urmând coagularea mişcării sindicale, un proces
de  lungă  durată  care  probabil  nici  azi  nu  s-a
încheiat  însă.  În  2003  această  lege  a  fost
republicată fiind parţial modificată. Acest fapt a
fost  precedat  de  negocieri  între  reprezentanţii
Confederaţiilor  sindicale,  ai  celor  patronale  şi
Guvern. Pentru că negocierile depăşeau deseori
cadrul discuţiilor bilaterale patronat-sindicate şi
tendinţa  escaladării  conflictelor  către  zona
politică erau evidente, după 5 ani în care nu au
fost delimitate  ariile  de negociere sindicală,  şi
nu  a  fost  delimitată  aria  de  competenţă  a
Guvernului  în  materie  de  negociere,
Parlamentul  adoptă Legea  nr. 130/  24.10.1996
privind negocierea colectivă. S-a transpus astfel
în  practică  prevederile  Convenţiei  OIM nr. 98
din  1 iulie  1949 privind  negocierile  colective,
document cadru ce reglementează angajarea  şi
toate  elementele  sistemului  de  salarizare.  S-a
pus capăt în acest fel lungilor frământări sociale
specifice  unei  ţări  cu  economie  centralizată,
preponderent  de  stat  în  care  şi  patron  şi
guvernant  era  statul  Român.  Elocvente  pentru
anii 1992-1996 sunt demonstraţiile de forţă ale
unor  structuri  sindicale  care  nu  au  avut  un
caracter revendicativ strict sindical ci pe alocuri
a avut caracter politic. A se vedea mineriadele.
Prin prisma Convenţiei nr. 98 statele trebuie să
ia  măsuri  corespunzătoare  pentru a încuraja  şi
promova dezvoltarea şi utilizarea cea mai largă
a  procedurilor  de  negociere  voluntară  a
convenţiilor  colective între  cei ce angajează şi
organizaţiile celor ce angajează, pe de o parte, şi
organizaţiile  lucrătorilor  pe  de  altă  parte,  în
vederea  reglementării  prin  acest  mijloc  a
condiţiilor  de angajare,  implicit  de  salarizare.7

Din  această  perspectivă  statul  trebuie  să  se
abţină  de  la  orice  imixtiune  care  vizează
acordurile de voinţă ale celor două părţi.

După  cum  se  afirmă  în  literatura  de
specialitate,  „declanşarea  crizei  financiare  din
2008,  în  SUA şi  alte  ţări,  reprezintă  cea  mai

6A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache ş.a,
op.cit., pp. 332-333.
7 A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache ş.a,
op.cit., pp. 338-339.
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serioasă zguduire a finanţelor internaţionale de
la Marea Depresiune din 1929-1933. Efecte ale
actualei  crize  se  răspândesc,  dincolo  de  sfera
financiară,  la  nivelul  economiei  mondiale  în
ansamblu, afectând creşterea economică şi piaţa
muncii şi generând o serie de alte efecte conexe
cu  implicaţii  de  natură  conjuncturală  sau  pe
termenele  mediu  şi  lung  în  ceea  ce  priveşte
structura  sistemului  financiar  mondial  şi
interfaţa acestuia cu economia reală”.8 

Criza economică mondială din 2008 – 2013
a început în luna decembrie 2007, moment când
pierderea  încrederii  investitorilor  americani  în
ipotecarea  securitizată  a  condus  la  o  criză  de
lichidităţi  ce  a  determinat  o  injectare
substanţială de capital în pieţele financiare din
partea  Rezervei  Federale  Americane,  a  Băncii
Angliei şi a Băncii Centrale Europene.9

Criza s-a agravat în 2008, întrucât bursele de
valori din lume s-au prăbuşit sau au intrat într-o
perioadă de instabilitate acută. Un număr mare
de bănci, creditori şi companii  de asigurare au
dat faliment în săptămânile ce au urmat.

Prăbuşirea  Administraţiei  Federale  pentru
Locuinţe (SUA) este adesea făcută responsabilă
pentru  producerea  crizei.  Însă  vulnerabilitatea
sistemului  financiar  a  fost  provocată  de
contractele şi operaţiile financiare complicate şi
supuse efectului de pârghie, politica monetară a
SUA stabilind un preţ neglijabil pentru credit şi
astfel  favorizând  o  cotă  foarte  ridicată  a
efectului  de pârghie şi,  conform economistului
american John Bellamy Foster, o „hipertrofie a
sectorului financiar”.10

Unii  analişti  consideră  că  ţările  afectate
drastic de criză au avut creşteri semnificative ale
salariului  minim,  în  perioada  premergătoare
anilor de recesiune economică, majorări impuse
prin legislaţiile  naţionale.  Un prim exemplu  îl
conferă  Administraţia  SUA care  a  emis  Fair
Minimum  Wage  Act  of  2007 care  a  intrat  în
vigoare în 25 mai 2007 şi a prevăzut creşterea
salariului minim în SUA în trei etape: începând
cu  24.07.2007  la  5,85$  pe  oră,  începând  cu

8                   A  se  vedea  Gheorghe  Zaman,  Criza
economică şi financiară în România. Cauze provocări şi
remedii  pe  termen  scurt  şi  lung,
www.seap.usv.ro/cercetare/
scoaladevara pp. 1-2.
9 A se  vedea  Arrighi,  G.  şi  Silver,  B.J.,  Chaos  and
Governance in the Modern World System, University of
Minnesota Press.
10Monopoly  finance  capital  and  the  crisis”,  interviu  cu
John  Bellamy  Foster,  publicat  în  cotidianul
Klassekampen, Norvegia, 15 octombrie 2008.

24.07.2008  la  6,55$  pe  oră,  începând  cu
24.07.2009 la 7,25$ pe oră.

Acelaşi efect poate fi observat şi în unele ţări
europene, care au avut creşteri semnificative ale
salariului  minim  pe  economie  în  anii
premergători  crizei.  Cea  mai  afectată  ţară  de
criza economică din U.E. este Letonia. Extrem
de interesant este că această ţară a avut, în anii
care au precedat criza, cea mai mare creştere a
salariilor minime din Uniunea Europeană: de la
1 ianuarie 2006 , la 128 euro pe lună; de la 1
septembrie 2006, la 170 euro pe lună; de la 1
iulie 2007, la 227 euro pe lună.

Rezultatul  acestei  creşteri  spectaculoase  a
fost apariţia  unei crize extrem de puternice cu
şomaj  ridicat.  Întâmplător  sau  nu,  pe  de  altă
parte, singura ţară din UE care a suferit cel mai
puţin din punct de vedere economic în aceşti ani
de  criză  este  Suedia,  una  dintre  cele  6  ţări
europene care nu a statuat prin lege un nivel al
salariului  minim  pe  economie,  ajustările
salariale fiind reglate de piaţă.

Situaţia din ţara noastră.  Deficitul de cont
curent al României a fost de 14% din produsul
intern brut (PIB), în anii care au precedat criza,
respectiv  2007-2008. Guvernatorul  Băncii
Naţionale a României Mugur Isărescu a afirmat
că în 2007, înainte de criză, gândea o ajustare a
deficitului de cont curent de la 14% la 8%, însă
în  urma  crizei  deficitul  a  scăzut  la  4%,  ca
urmare  a  corectării  pieţelor.11 Intrările  de
capitaluri  în România s-au diminuat  până spre
2% din PIB. De la 19 miliarde de euro, câţi bani
au intrat în România în 2007 şi 2008, în fiecare
an s-au redus spre 3-4 miliarde de euro şi atunci
economia  trebuie  să  se  adapteze.  Ajustarea
deficitului  de  cont  curent  s-a  făcut  din  bani
publici  prin  împrumut  de  la  organismele
financiare  internaţionale  Fondul  Monetar
Internaţional şi Banca Mondială.

“A conduce  o  instituţie  printr-o  criză  este
foarte dificil şi abia ulterior poţi să faci evaluări
dacă a fost bine sau nu. Cred că este un moment
în  care  ar  trebui  să  facem  o  evaluare  dacă
abordarea noastră în 2008-2009 a fost cea mai
bună. S-a încheiat  şi cel  de-al doilea acord cu
organismele  financiare  internaţionale  şi  un
asemenea bilanţ este necesar. Nu am nici timpul
şi  nu  e  nici  scopul  meu  acum,  dar  un  lucru
trebuie  să  spun:  ajustarea  prin  care  a  trecut
România  era  inerentă.  Dacă  noi  nu  făceam
ajustarea,  o făceau pieţele  externe.  Asta  s-a  şi
11 Curs  de  guvernare.ro  Mugur  Isarescu „Strategia:  On
strategies in a challenging world”, seminar organizat  de
SNSPA.
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întâmplat”12,  a  afirmat  Isărescu  la  seminarul
„Strategica:  On  strategies  in  a  challenging
world”, organizat de BNR şi SNSPA.

Măsurile  de  criză  întreprinse  de  către
Guvernul României au vizat pe lângă îngheţarea
ajustărilor  aduse salariului  minim începând cu
anul  2009,  reducerea  cheltuielilor  bugetare,
începând cu pensiile şi cu fondul de salarii după
cum urmează13:  reducerea  cu 15% a pensiilor,
indemnizaţiilor de şomaj şi a ajutoarelor sociale;
eliminarea  celui  de-al  treisprezecelea  salariu;
reducerea cu 25% a salariilor din companiile de
stat începând cu data de 01.07.2010; reducerea
fondului de salarii din sistemul bugetar în anul
2011;  eliminarea  scutirii  de  impozitare  a
specialiştilor  din  domeniul  tehnologiei
informaţiei;  impozitarea  progresivă  a
proprietăţilor imobiliare.

Curtea  Constituţională  a  declarat,
neconstituţionale  articolele  Legii  118/2010  ce
modificau  cuantumul  pensiilor,  motivând
decizia  prin  faptul  că  este  afectat  dreptul
constituţional la pensie. Legea a fost modificată
apoi  în  Parlament  prin  eliminarea  pasajelor
declarate  neconstituţionale,  fiind  limitată  la
reducerea  salariilor  în  sistemul  bugetar.  În
motivarea  Deciziei  nr. 872 din 25 iunie 2010
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor Legii privind unele măsuri necesare
în  vederea  restabilirii  echilibrului  bugetar
Publicată  în  Monitorul  Oficial  nr.  433  din
28.06.2010  Curtea  Constituţională  a  subliniat
următoarele14: Constituţia României prevede, în
mod expres, la art.47 alin.(2), dreptul la pensie
ca  drept  fundamental.  Textul  constituţional  nu
califică  dreptul  la  pensie  doar  din  perspectiva
unui  interes  patrimonial  al  persoanei,  ci,
consacrând în mod expres dreptul la pensie ca
un drept fundamental, impune statului obligaţii
constituţionale  suplimentare,  astfel  încât  să  se
asigure  un  nivel  de  ocrotire  al  acestui  drept
superior  celui  prevăzut  de  Convenţie  şi  de
protocoalele  sale  adiţionale.  În  aceste  condiţii
devine  aplicabil  art.60  din  Convenţie,  potrivit
căruia  „nicio dispoziţie din prezenta convenţie
nu va fi  interpretată ca limitând sau aducând
atingere  drepturilor  omului  şi  libertăţilor

12 Idem.
13 Legea  118/2010  privind  unele  măsuri  necesare  în
vederea  restabilirii  echilibrului  bugetar,  publicată  în  M.
Of., I, nr. 441 din 30 iunie 2010.
14 Decizia Nr. 872 din 25 iunie 2010 referitoare la obiecţia
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele
măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
publicată în M. Of., I, nr.433 din 28 iunie 2010.

fundamentale  care  ar  putea  fi  recunoscute
conform legilor oricărei părţi contractante sau
oricărei  alte  convenţii  la  care  această  parte
contractantă este parte”15 . În consecinţă, având
în vedere gradul ridicat de protecţie oferit prin
Constituţie  acestui  drept,  pentru  motivele  sus
arătate,  reducerea  cuantumului  pensiei
contributive, indiferent de procent şi indiferent
de  perioadă,  nu  poate  fi  realizată.  Rezultă  că
art.53  din  Constituţie  nu  poate  fi  invocat  ca
temei  pentru restrângerea exerciţiului dreptului
la pensie.

Pentru  a  compensa  imposibilitatea
economisirii  de fonduri la bugetul de stat  prin
reducerea  pensiilor,  guvernul  a  adoptat  o
ordonanţă de urgenţă prin care a mărit taxa pe
valoarea adăugată de la 19% la 24%.

Printr-o ordonanţă de urgenţă aplicabilă de la
1  iulie  2010,  guvernul  a  impus  noi  impozite,
lărgind  baza  de  impozitare.  Astfel,  tichetele
cadou,  tichetele  de  masă,  cele  de  creşă  şi  de
vacanţă, precum şi plăţile compensatorii au fost
asociate  salariului  şi  impozitate;  cotele  de
cheltuială  forfetară  acordate  veniturilor  din
dreptul  de  autor  s-au  înjumătăţit;  s-au  impus
impozite  pe  veniturile  din  dobânzi;  cota  de
impunere anticipată pentru tranzacţiile cu valută
la termen a fost crescută de la 1% la 16%, iar
cea pentru câştigurile din jocuri de noroc a fost
stabilită la 25%.16

După ce dialogul social a fost întrerupt prin
blocarea  Consiliului  Economic  şi  Social,
sindicatele  protestează  prin  toate  mijloacele
posibile,  organizând  într-un  final  două  mari
mitinguri  de  protest  împotriva  măsurilor  de
austeritate  impuse  populaţiei  prin  promovarea
Legii 118/2010.

Modificări  în  plan  legislativ.  Guvernul
adoptă  modificări  ale  Codului  Muncii  fără  o
consultare  prealabilă  a  partenerilor  de  dialog
social şi desigur fără votul (consultativ) al CES.
Modificările  vizează  măsuri  ce  au  darul  de  a
îngreuna condiţia salariaţilor în România. Spre
exemplificare  vom  ilustra  câteva  articole
modificate17:  dreptul  angajatorului  de  a  stabili
15A se vedea  Irina Moroianu Zlătescu,  Emil  Marinache,
Rodica  Şerbănescu  (coord.),  Principalele  instrumente
internaţionale privind drepturile omului la care România
este  parte,  Volumul  II  Instrumente  regionale,  IRDO,
Bucureşti, 2006, pp. 55-57.
16 Legea  118/2010  privind  unele  măsuri  necesare  în
vederea  restabilirii  echilibrului  bugetar,  publicată  în  M.
Of., I, nr. 441 din 30 iunie 2010.
17 Legea  nr. 49/2010 privind  unele  măsuri  în  domeniul
muncii şi asigurărilor sociale, publicată în M. Of., I, nr.
195 din 29 martie 2010.
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obiectivele  de  performanta  individuala  si
obligaţia  corelativa  a  acestuia  de  a  informa
salariatul  cu  privire  la  criteriile  de  evaluare  a
activităţii  profesionale;  perioada  de  probă  va
putea  avea  o  durată  de  maximum  90  de  zile
calendaristice în cazul funcţiilor de execuţie şi
120  de  zile  calendaristice  pentru  funcţii  de
conducere, iar perioada maximă în care se pot
face angajări succesive de probă este de 12 luni;
pe  durata  sau  la  sfârşitul  perioadei  de  probă,
contractul  individual  de  muncă  poate  înceta
exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz,
la  iniţiativa  oricăreia  dintre  părţi,  fără  a  fi
necesară  motivarea  acesteia;  angajatorul
confruntat  cu  reducerea  temporară  a  activităţii
va putea, în anumite condiţii, reduce programul
de  lucru  de  la  5  la  4  zile,  cu  reducerea
corespunzătoare  a  salariului;   perioada  de
preaviz  este  de  20  de  zile  lucrătoare  în  cazul
concedierii pentru motive ce nu ţin de persoana
salariatului;  termenul  de  preaviz  în  cazul
demisiei  este  de  20  de  zile  lucrătoare  pentru
salariaţii  cu  funcţii  de  execuţie  şi  45  de  zile
lucrătoare  pentru  salariaţii  cu  funcţii  de
conducere;  contractul  individual de muncă cu
durata determinată va putea fi încheiat pentru o
perioadă  de  până  la  36  de  luni  inclusiv;
eliminarea  restricţiilor  privind  posibilitatea
angajatorului  de  a  apela  la  agenţii  de  muncă
temporară. Angajatorii vor putea apela la agenţii
de  muncă  temporară  pentru  executarea
sarcinilor  precise  şi  cu  caracter  temporar  cu
anumite  excepţii,  expres  prevăzute  de  lege;
durata maximă legală  a timpului de muncă nu
va putea depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv
orele  suplimentare;  munca  suplimentară  se
compensează  prin  ore  libere  plătite  în
următoarele  60  de  zile  calendaristice  după
efectuarea acesteia; în cazul in care programarea
concediului  de  odihnă  se  face  fracţionat,
angajatorul  are  obligaţia  să  stabilească
programarea  astfel  încât  fiecare  salariat  să
efectueze  într-un  an  calendaristic  cel  puţin  10
zile  lucrătoare  de  concediu  neîntrerupt;  a  fost
modificată  restricţionarea  angajatorului  în
privinţa efectuării de noi angajări pe o perioadă
de  9  luni  de  la  data  concedierilor  colective.
Astfel, în termen de 45 de zile calendaristice de
la  data  concedierii,  salariatul  concediat  prin
concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat
cu  prioritate  pe  postul  reînfiinţat  în  aceeaşi
activitate.

Datorită  faptului  că  măsurile  de  criză
adoptate nu au putut fi făcute operaţionale pe un
interval  de  timp  mai  mare  decât  finele  anului

2010,  Guvernul  a  decis  înlocuirea  Legii  nr.
330/2009  Legea  salarizării  unitare  a
personalului  plătit  din  fonduri  publice,
aplicabilă la momentul revenirii, cu o nouă lege
având acelaşi  domeniu  de reglementare  Legea
nr. 284/2010. Cu toate că  la momentul judecării
excepţiei de neconstituţionalitate cu care a fost
sesizată  Curtea  Constituţională  consideră  ca
fiind iminentă revenirea la salarizarea anterioară
a  bugetarilor  aşa  cum  arăta  în  motivarea
deciziei:  Curtea  observă,  de  asemenea,  că
măsura  criticată  are  un  caracter  temporar,
tocmai pentru a nu se afecta substanţa dreptului
constituţional  protejat.  Astfel,  este  evident  că
restrângerea exerciţiului  unui  drept  trebuie să
dureze  numai  atât  timp  cât  se  menţine
ameninţarea  în  considerarea  căreia  această
măsură  a  fost  edictată.  În  acest  sens,  Curtea
constată  că  măsura  criticată  are  o  durată
limitată în timp, şi anume până la data de 31
decembrie 2010.18

Intenţia reală a autorităţilor noastre statale în
fapt  nu  a  fost  aceea  de  a  reda  drepturile
amputate prin Legea 118 în materie de drept al
proprietăţii  patrimoniale  asupra  salariilor  şi
celorlalte  drepturi  garantate  ci  îngheţarea
nivelului salariilor reduse în anul 2010 şi pentru
anii viitori.

Motivată  oarecum  artificial  prin  invocarea
art.  53 din Constituţia  României  referitoare  la
securitatea  naţională  ca  fiind  temeiul  de  drept
pentru  justificarea  măsurilor  preconizate,
Decizia  Curţii  Constituţionale  a  asigurat
suportul de legalitate pentru Guvernul României
.Curtea reţine că restrângerea prevăzută de legea
criticată  este  necesară  într-o  societate
democratică  tocmai  pentru  menţinerea
democraţiei  şi  salvgardarea fiinţei  statului.  Cu
privire  la  proporţionalitatea  situaţiei  care  a
determinat  restrângerea,  Curtea  constată  că
există  o  legătură  de  proporţionalitate  între
mijloacele  utilizate  (reducerea  cu  25%  a
cuantumului  salariului/indemnizaţiei/soldei)  şi
scopul  legitim urmărit  (reducerea cheltuielilor
bugetare/reechilibrarea bugetului de stat) şi că
există  un echilibru  echitabil  între cerinţele  de
interes  general  ale  colectivităţii  şi  protecţia
drepturilor fundamentale ale individului19. 

18 Decizia nr.872 din 25 iunie 2010 referitoare la obiecţia
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele
măsuri  necesare  în  vederea  restabilirii  echilibrului
bugetar, publicată în M. Of., I, nr.433 din 28.06.2010.
19  Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010 referitoare la obiecţia
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele
măsuri  necesare  în  vederea  restabilirii  echilibrului
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Curtea  reţine  că  legea  criticată  nu  aduce
atingere  substanţei  dreptului,  din  moment  ce
condiţiile  prevăzute  la  art.53  din  Constituţie,
analizate anterior, sunt respectate.

Ceea ce urmăreşte  Curtea în  aplicarea  legii
este  ca  aceasta  să  fie  aplicată  în  mod
nediscriminatoriu,  în  sensul  că  reducerea  de
25% să se aplice tuturor categoriilor de personal
bugetar în acelaşi cuantum şi mod. 

Având  în  vedere  faptul  că  deja  Curtea
Constituţională  se antepronunţase cu privire  la
intenţia  Guvernului  de  a  readuce  salarizarea
bugetarilor  la nivelul  anterior  lunii  iulie  2010,
prin Decizia nr. 872 şi că aceasta nu mai putea fi
sesizată a doua oară cu aceeaşi speţă (excepţie
de neconstituţionalitate) Guvernul a găsit soluţia
prelungirii măsurilor dispuse prin Legea nr. 118
şi pentru anii următori.  Cu privire la invocarea
faptului  că  art.17  alin.(2)  din  lege  acordă  o
posibilitate  nelimitată  Guvernului  sau
Parlamentului  de  a  aplica,  după  data  de  31
decembrie  2010,  diminuarea  cu  25%  a
salariilor, Curtea constată că această critică nu
este reală, întrucât astfel cum rezultă din textul
de  lege  menţionat,  începând  cu  data  de  1
ianuarie  2011  se  revine  la  cuantumul
salariilor/indemnizaţiilor şi soldelor de dinainte
de adoptarea acestor măsuri de diminuare,  în
condiţiile  încadrării  în  politicile  sociale  şi  de
personal,  care,  la  rândul  lor,  trebuie  să  se
încadreze în nivelul cheltuielilor bugetare.20

În ciuda celor descrise mai sus, extrase din
dispozitivul  deciziei  nr.  872,  care  trebuiau  să
oblige reprezentanţii Guvernului la suspendarea
măsurilor  dispuse în anul  precedent  aceştia  au
elaborat o nouă lege pentru punerea în aplicare a
Legii 284 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, şi anume Legea 285/ 2010
privind salarizarea in anul 2011 a personalului
plătit  din  fonduri  publice  prin  care  se  dispun
următoarele:  art.  1(1)  începând  cu  1  ianuarie
2011,  cuantumul  brut  al  salariilor  de
bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei
de bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum
au fost acordate personalului plătit din fonduri
publice  pentru  luna  octombrie  2010,  se
majorează cu 15%.21

Măsura  nu  putea  fi  dispusă  în  acest  mod
datorită  interdicţiei  de  a  prelungi  măsurile  de
austeritate  după data  de  1  ianuarie  2011,  prin

bugetar, publicată în M. Of., I, nr.433 din 28.06.2010.
20  Idem.
21 Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului  plătit  din  fonduri  publice,  publicată  în  M.
Of., I, nr.878 din 28 decembrie 2010. 

Dispoziţia Curţii Constituţionale nr. 872 expusă
mai sus .

Relaţiile  de  muncă stabilite  între angajatul
bugetar şi angajatorul său lucrurile stau altfel.
Contractul  individual  de muncă este  convenţia
prin care se materializează  voinţa angajatorului
şi  a viitorului  salariat  de a intra  într-un raport
juridic  de  muncă.  În  această  convenţie,
negociată şi liber consimţită, sunt prevăzute, în
limitele  stabilite  de legislaţie  şi  de  contractele
colective  de  muncă,  toate  elementele  necesare
pentru cunoaşterea condiţiilor de desfăşurare şi
de  încetare  a  raportului  de  muncă,  drepturile,
obligaţiile şi răspunderile ambelor părţi. Nici o
terţă parte nu poate interveni pentru a modifica
acordul de voinţa liber consimţit al părţilor. Or,
obligarea  de  către  stat,  deci  de  către  un  terţ,
raportat  la  contractul  individual  de  muncă
încheiat,  atât  a  angajatorului  de  a-şi  reduce
cheltuielile de personal,  cât şi a angajatului în
sensul  diminuării  veniturilor  sale,  încalcă  în
mod flagrant art.1 alin.(3) şi (5), art.41, art.44 şi
art. 45 din Constituţie. 

Date  fiind  împrejurările  de  mai  sus
reprezentanţii Guvernului au dispus prin această
Lege  285  reîncadrarea  întregului  personal
bugetar începând cu data de 1 ianuarie 2011 pe
aceeaşi  funcţie  deţinută  dar  cu  un  salariu
diminuat  ce rezultă  din aplicarea  unui  procent
de creştere la salariul avut la 31 decembrie 2010
de 15%  ceea ce în realitate însemna revenirea
salariilor cu 11,2 % păstrându-se un deficit  de
13,8% faţă de salariul avut înaintea diminuărilor
salariale  de  25%.  Această  reîncadrare  a
personalului  bugetar  echivalează  cu  o
modificare  dispusă  prin  lege  a  prevederilor
contractelor  individuale  de  muncă,  fiind
considerată o ingerinţă a terţei persoane – statul
român22. 

Pentru a lăsa reprezentanţii sindicatelor fără
instrumente  de  lucru  prin  care  să  poată  reda
demnitatea  salariaţilor  pe  care  îi  reprezintă,
Guvernul a emis Legea 62/2011 fără dezbateri
parlamentare  şi  fără  consultarea  partenerilor
sociali, prin asumarea răspunderii guvernamen-
tale.  Prin   Legea  49/2010  toate  contractele
colective de muncă valabile  la acel moment au

22 Art.  (3)  Personalul  plătit  din  fonduri  publice  se
reîncadrează, începând cu 1 ianuarie 2011, pe clase de
salarizare, pe noile funcţii, gradaţii şi grade prevăzute de
legea-cadru,  în  raport  cu  funcţia,  vechimea,  gradul  şi
treapta avute de persoana reîncadrată la 31 decembrie
2010. Legea 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului  plătit  din  fonduri  publice,  publicată  în  M.
Of., I, nr. 878 din 28 decembrie 2010.
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fost  desfiinţate  prin  efectul  legii,  fiind  astfel
eliminate  singurele  acte  legale  ce  puteau  fi
invocate  în  apărarea  drepturilor  salariale
confiscate  în  2010.  Intitulată  Legea  dialogului
social aceasta se constituie într-un adevărat cod
de legi întrucât ea desfiinţează întregul context
legal  ce  făcea  referire  la  activitatea  de
reglementare  prin  înţelegeri  bilaterale
sindicate-patronate  comasând următoarele  legi:
Legea  sindicatelor  nr.  54/2003,  publicată  în
Monitorul Oficial, nr. 73 din 5 februarie 2003;
Legea  nr.  168/1999  privind  soluţionarea
conflictelor  de  muncă,  publicată  în  Monitorul
Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  582  din  29
noiembrie  1999,  Legea  patronatelor  nr.
356/2001,  publicată  în  Monitorul  Oficial,  nr.
380  din  12  iulie  2001;  Legea  nr.  130/1996
privind  contractul  colectiv  de  muncă,
republicată  în  Monitorul  Oficial  al  României,
Partea  I,  nr.  184  din  19  mai  1998,  cu
modificările şi completările ulterioare; Legea nr.
109/1997  privind  organizarea  şi  funcţionarea
Consiliului  Economic  şi  Social;  Hotărârea
Guvernului nr. 369/2009 privind constituirea şi
funcţionarea  comisiilor  de  dialog  social  la
nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel
teritorial.

Jurisprudenţă  în  materia  drepturilor
salariale  diminuate  prin Legea nr. 118/2010
În  urma  tăierilor  salariale  dispuse  prin  Legea
118/2010  salariaţii  nemulţumiţi  de  situaţia
creată s-au adresat instanţelor de judecată pentru
recuperarea  sumelor   reprezentând  diferenţa
dintre  salariul  încasat  şi  salariul  negociat  ori
prevăzut  în  contractele  individuale  de  muncă.
De  cele  mai  multe  ori  aceştia  au  apelat  la
sindicat  pentru  a  iniţia  aceste  demersuri  în
instanţă. Conform art. 28 din Legea Dialogului
social sindicatele pot formula acţiuni în justiţie
pentru  a  apăra  drepturile  membrilor  lor,  ce
decurg  din  legislaţia  muncii,  statutele
funcţionarilor  publici,  contractele  colective  de
munca  si  contractele  individuale  de  munca,
precum si din acordurile privind raporturile de
serviciu  ale  funcţionarilor   publici,  …(3)  În
exercitarea atribuţiilor prevăzute de alin. (1) şi
(2),  organizaţiile  sindicale  au  calitate
procesuală activă.23

23 Legea dialogului social.  Lege nr. 62/2011 publicată în
M. Of., I, nr. 322 din 10 mai 2011.

Speţa  1. Uniunea  Judeţeană  SANITAS
Maramureş  în  numele  şi  pentru  salariaţii
Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi
Protecţia Copilului Maramureş în contradictoriu
cu această instituţie. Prin cererea de chemare în
judecată se solicită Tribunalului Maramureş ca
prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună
obligarea  pârâtei  la  plata  către  membrii  de
sindicat  a  sumelor  de  bani  restante  până  la
pronunţarea  hotărârii,  indexate,  majorate  şi
reactualizate,  reprezentând  diferenţa  dintre
salariul  la  care  aceştia  erau  îndreptăţiţi  prin
contractele  individuale  de  muncă  şi  salariul
primit  pentru  lunile  iulie-decembrie  2010,
respectiv  diminuat  cu  25%.  În  motivare  s-a
arătat faptul că potrivit contractelor individuale
de  muncă  încheiate  între  angajator  şi  fiecare
salariat  în parte cuantumul drepturilor salariale
era stabilit în scris. Cu toate acestea începând cu
luna  august  2010  salariaţii  au  primit  ca  şi
contraprestaţie a angajatorului la munca depusă
un salariu diminuat cu 25% în condiţiile în care
nici  unul  dintre  salariaţi  nu  semnase  un  act
adiţional  la  Contractul  individual  de muncă şi
nici acesta nu fusese denunţat de parţi. Instanţa
respinge cererea motivând următoarele: 

Angajaţii  în  raporturi  de  muncă  în  mediul
bugetar sunt legaţi, în mod esenţial, din punctul
de  vedere  al  sursei  din  care  sunt  alimentate
salariile de încasările şi de cheltuielile din acest
buget,  dezechilibrarea  acestuia  putând  avea
consecinţe  în  ceea  ce  priveşte  diminuarea
cheltuielilor din  buget. În speţă, nu este vorba
despre  o  modificare  a  salariului  în  înţelesul
art. 41 din Codul muncii, ci despre o restrângere
a  dreptului  de  a  primi  salariul  în  cuantumul
stabilit  prin contractul  individual  de muncă al
fiecăruia dintre membrii de sindicat reprezentaţi.

În  ce  priveşte  susţinerile  reclamantului
conform  cărora  reducerea  unilaterală  a
salariului brut cu 25% în temeiul dispoziţiilor
art.1  din  Legea  118/2010  încalcă  prevederile
art.1  din  Protocolul  adiţional  la  Convenţia
pentru  apărarea  drepturilor  omului  şi  a
libertăţilor  fundamentale  pentru  că  nu  oferă
salariaţilor  posibilitatea  de  a  obţine
despăgubiri  pentru  privarea  de  proprietate  în
cauză,  rupându-se  în  defavoarea  salariaţilor
justul echilibru ce trebuie păstrat între protecţia
proprietăţii  şi  cerinţele  interesului  general,
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instanţa consider că sunt nefondate.24

Speţa  2.  Sindicatul  SANITAS  Cavnic  în
contradictoriu cu Spitalul de Psihiatrie Cavnic şi
Ministerul  Sănătăţii  ,  solicitând  Tribunalului
Maramureş ca prin hotărârea ce o va pronunţa să
oblige părţile adverse la respectarea contractului
colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară pe
perioada 2008-2010 publicat în Monitorul Oficial
al  României,  Partea  I,  nr.  16/20.10.2008  în
special  ale art.  15 potrivit  căruia Art.  15.  - (1)
Părţile  se  obligă,  sub  sancţiunea  nulităţii
absolute,  ca  în  perioada  de  executare  a
prezentului  contract  colectiv  de  muncă  să  nu
promoveze  şi  să  nu  susţină  acte  normative  a
căror  adoptare  ar  conduce  la  diminuarea
drepturilor  ce  decurg din  contractele  colective
de muncă, oricare ar fi nivelul la care acestea au
fost  încheiate,  potrivit  legii.25 Legea  118/2010
prin  care  se  dispune  diminuarea  cu  25%  a
salariilor  bugetarilor  să  nu  fie  aplicabilă,  fiind
declarată  nulă,  celor  reprezentaţi  de contractual
colectiv  de muncă la  nivel  de ramură  sanitară,
semnat de către Ministerul sănătăţii care ulterior
în calitate de membru al Guvernului, prin măsura
asumării  răspunderii  guvernamentale,  a  iniţiat
proiectul de lege. Sumele reţinute cu acest titlu
prin  Legea  118  să  fie  returnate  salariaţilor
membrii de sindicat.

Instanţa  respinge  cererea  motivând
următoarele:  Reţine  însă  instanţa  că  potrivit
art.12  al  1  din  Legea  130/1996  Contractele
colective  de  muncă  se  pot  încheia  şi  pentru
salariaţii  instituţiilor  bugetare.  Prin  aceste
contracte nu se pot negocia clauze referitoare la
drepturile  ale  căror acordare şi  cuantum sunt
stabilite  prin  dispoziţii  legale.  În  anul  2010,
drepturile salariale ale membrilor de sindicat,
personal  contractual  dintr-o  unitate  sanitară
publică din sectorul sanitar erau stabilite prin
Legea  cadru  330/2009,  deci  nu  puteau  face
obiectul  negocierii  din  cadrul  contractelor
colective  de  muncă  şi  implicit,  nici  în  cadrul
contractului  colectiv  de  muncă  la  nivel  de
ramură sanitară pe perioada 2008-2010.26

Speţa  3.  Uniunea  Judeţeană  SANITAS

24 Sentinţa  civilă  nr.1224/20.06.2011  a  Tribunalului
Maramureş pronunţată în Dosar nr. 1275/100/2011.
25Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară
pe  2008-2010  publicat  în  M.Of..,  V,  nr.  16  din  20
octombrie 2008.  
26 Sentinţa  civilă  nr.606/24.03.2011  a  Tribunalului
Maramureş pronunţată în Dosar nr. 7968/100/2010.

Maramureş  în  contradictoriu  cu  Direcţia
Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia
Copilului  Maramureş  şi  Consiliul  Judeţean
Maramureş în calitate de ordonator principal de
credite pentru instituţia angajatoare (DGASPC).
Se  solicita  instanţei  de  contencios  din  cadrul
Tribunalului  Maramureş  obligarea  pârâtelor  la
plata  sumelor  de  bani  restante  reprezentând
diferenţa  dintre  salariul  la  care  funcţionarii
publici  din  cadrul  DGASPC  Maramureş  erau
îndreptăţiţi  şi  salariul  primit  în  perioada
august-decembrie 2010. În motivarea cererii s-a
arătat că măsura diminuării salariale a încălcat pe
lângă  Legea  188/1999  privind  statutul
funcţionarilor  publici  dispoziţiile  primului  act
adiţional la Convenţia europeană pentru apărarea
drepturilor  şi  libertăţilor  fundamentale  la  care
Uniunea Europeană a  aderat  prin tratatul  de la
Lisabona  şi  care  devine  obligatoriu  astfel  şi
pentru România. Şi această cerere a fost respinsă.

În toate motivaţiile sentinţelor enumerate mai
sus  s-a  făcut  trimitere  la  Decizia  nr.  872  din
25.06.2010  a  Curţii  Constituţionale  care
justifică  legalitatea  intervenţiei  statului  în
relaţiile  de  muncă  stabilite  între  angajat  şi
angajator  în  următorul  fel:  Astfel,  salariul
reprezintă o componentă a dreptului la muncă
şi  reprezintă  contraprestaţia  angajatorului  în
raport  cu  munca prestată de către angajat  în
baza  unor  raporturi  de  muncă.  Efectele
raporturilor de muncă stabilite între angajat şi
angajator  se  concretizează  în  obligaţii  de
ambele părţi, iar una dintre obligaţiile esenţiale
ale  angajatorului  este  plata  salariului
angajatului pentru munca prestată. 

Întrucât  dreptul  la  salariu  este  corolarul
unui  drept  constituţional,  şi  anume dreptul  la
muncă,  se  constată  că  diminuarea  sa  se
constituie  într-o  veritabilă  restrângere  a
exerciţiului dreptului la muncă. O atare măsură
se  poate  realiza  numai  în  condiţiile  strict  şi
limitativ prevăzute de art.53 din Constituţie. 

Pentru ca restrângerea menţionată să poată
fi  justificată,  trebuie  întrunite,  în  mod
cumulativ, cerinţele expres prevăzute de art.53
din Constituţie, şi anume:  să fie prevăzută prin
lege;  să  se  impună  restrângerea  sa;  să  se
circumscrie motivelor expres prevăzute de textul
constituţional  şi  anume  pentru:  apărarea
securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a
moralei  publice,  a drepturilor şi  a libertăţilor
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cetăţenilor,  desfăşurarea  instrucţiei  penal,
prevenirea  consecinţelor  unei  calamităţi
naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru
deosebit  de  grav;   să  fie  necesară  într-o
societate democratică;  să fie proporţională cu
situaţia care a determinat-o;  să fie aplicată în
mod nediscriminatoriu;  să nu aducă atingere
existenţei dreptului sau a libertăţii. 

De asemenea, soluţia legislativă cuprinsă în
art.1 din legea criticată a fost  determinată de
apărarea  securităţii  naţionale,  astfel  cum
rezultă din expunerea de motive a Guvernului.
Este evident că securitatea naţională nu implică
numai  securitatea  militară,  deci  domeniul
militar,  ci  are  şi  o  componentă  socială  şi
economică.  Astfel,  nu  numai  existenţa  unei
situaţii de natură militară atrage aplicabilitatea
noţiunii "securitate naţională" din textul art.53,
ci şi alte aspecte din viaţa statului - precum cele
economice,  financiare,  sociale,  care  ar  putea
afecta  însăşi  fiinţa  statului  prin  amploarea  şi
gravitatea fenomenului.27 

De altfel, prin Decizia nr.1.414 din 4 noiembrie
200928,  Curtea a mai statuat că situaţia de criză
financiară mondială ar putea afecta, în lipsa unor
măsuri adecvate, stabilitatea economică a ţării şi,
implicit, securitatea naţională.

Jurisprudenţa  Curţii  Europene  a
Drepturilor Omului.  Hotărârea Marii  Camere
în  cauza  Vilho  Eskelinen  c.  Finlandei  din  19
aprilie 2007: „Convenţia nu conferă dreptul de a
continua  să  primeşti  un  salariu  într-un  anume
cuantum (…) O creanţă poate fi  considerată o
valoare patrimonială în sensul articolului 1 din
Protocolul  nr. 1  dacă  are  o  bază  suficientă  în
dreptul intern, de exemplu dacă este confirmată
prin jurisprudenţă bine stabilită a instanţelor de
judecată”  (par.  94);29 .  Hotărârea  Kechko  c.
Ucrainei  din  8  noiembrie  2005:  „(…)  este  la
latitudinea statului să determine ce sume vor fi
plătite angajaţilor săi din bugetul de stat. Statul
poate introduce, suspenda sau anula plata unor
asemenea  sporuri,  făcând  modificările
legislative  necesare.  Totuşi,  dacă  printr-o

27 Decizia nr.874 din 25 iunie 2010 referitoare la obiecţia
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele
măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
publicată în M. Of., I, nr.433 din 28 iunie 2010.
28 Publicată în M. Of., I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009.
29 http://www.hotararicedo.ro Hotărârea Marii Camere în
cauza Vilho Eskelinen c. Finlandei din 19 aprilie 2007.

dispoziţie  legală  în  vigoare  se  stabileşte  plata
unor sporuri şi condiţiile pentru aceasta au fost
îndeplinite, autorităţile nu pot, în mod deliberat,
să amâne plata lor, atâta vreme cât dispoziţiile
legale sunt în vigoare.” (par. 23).30

Prin decizia de inadmisibilitate pronunţată la
data  de  6  decembrie  2011  în  cauzele  Felicia
Mihăieş împotriva  României (cererea  nr.
44232/11)  şi  Adrian  Gavril  Senteş împotriva
României (cererea  nr.  44605/11),  Curtea
Europeană  a  Drepturilor  Omului a  constatat
neîncălcarea de către Statul român a dispoziţiilor
articolului  1  din  Protocolul  adiţional  nr.  1  la
Convenţie,  sub  aspectul  reducerii  cu  25%.  a
salariilor, ca urmare a aplicării Legii nr. 118/2010
privind  unele  măsuri  necesare  în  vederea
restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi
completările ulterioare31.

Sub  aspectul  proporţionalităţii,  lipsa
despăgubirii  pentru  diminuarea  salariului  nu
poate  conduce  eo  ipso la  încălcare.  Trebuie
avută în vedere marja mare de apreciere pe care
Curtea  Europeană  o  lasă  statelor  în  stabilirea
propriilor  politici  în  această  materie.  Se
apreciază  că  această  marjă  este  şi  mai  mare
atunci  când  necesitatea  intervenţiei  statului
rezultă din consecinţele pe care criza economică
internaţională  le  produce  asupra  deficitului
bugetar.  Pe  de  altă  parte,  în  analiza  de
proporţionalitate trebuie ţinut cont de caracterul
temporar  al  măsurii,  caracter  menţionat  şi  de
Curtea  Constituţională  în  Decizia  nr.
872/25.06.2010  însă  art.  1  din  Legea  nr.
285/2010  s-a  prevăzut  că  „Începând  cu  1
ianuarie  2011,  cuantumul  brut  al  salariilor  de
bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei
de bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum
au fost acordate personalului plătit  din fonduri
publice  pentru  luna  octombrie  2010,  se
majorează cu 15%”32.

30 http://www.hotararicedo.ro  Hotărârea  Kechko  c.
Ucrainei din 8 noiembrie 2005.
31 http://www.hotararicedo.ro Felicia  Mihăieş împotriva
României (cererea nr. 44232/11) şi  Adrian Gavril Senteş
împotriva României (cererea nr. 44605/11).
32 Legea  285/2010  privind  salarizarea  în  anul  2011  a
personalului plătit din fonduri publice, publicată în M.Of.,
I, nr. 878 din 28 decembrie 2010.
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ACCENTE CRITICE PRIVIND NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ
FAŢĂ DE PROTECŢIA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI*

MONNA-LISA MAGDO BELU**

Abstract
The New Code of Civil Procedure took the components listed in article 6 of the European Convention on Human 

Rights as well as the independence and impartiality of the judiciary,  the advertising of debates, the right to defense, the 
right to a fair trial and to the resolve of the case within a reasonable time, all representing guarantees for the promotion 
of fundamental human rights. 

But legislative reforms  cannot be dissociated from the predictability  of the legal act and thus raise the issue legal 
stability. 

Tendency to simplify procedures is applied in some cases by sacrificing the fundamental rights of the parties, as 
enshrined in the principles of civil law and as claimed by the preliminary title of the new civil procedure code. It is true 
that  the  texts  that  enshrine  these  rights   provide  exceptions  from these  principles  in  cases  where  the  law states 
otherwise, only that the excess of exceptions and the severity of their consequences in  the contents of the present 
procedure  are  liable  to  devoid  the  principles  of  their  content  and  to  violate  the  fundamental  human  rights,  thus 
questioning the citizen trust in justice. 

Thus, some provisions of the new code of civil procedure significantly limit the  principle of  publicity which has a 
constitutional and international value and therefore, the abandoning of this principle, even partially, cannot be put into 
question. 

Keywords: Civil Procedure simplification, modernization, fundamental principles, advertising debate,  orality, fair, 
reasonable, procedural safeguards. 

Résumé 
Le nouveau Code de procédure civile a pris les éléments énumérés à l'article 6 de la Convention européenne des 

droits de l'homme ainsi que l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire, la publicité des débats, le droit à la 
défense, le droit à un procès équitable et à la résolution de l'affaire dans un délai raisonnable, toutes les garanties 
représentatives pour la promotion des droits humains fondamentaux. 

Mais les réformes législatives ne peuvent être dissociées de la prévisibilité de l'acte juridique et  ainsi pose la 
question du stabilité juridique. 

La tendance  à simplifier  les procédures  s'applique dans certains  cas,  en sacrifiant  les droits fondamentaux des 
parties, tels qu'ils sont consacrés dans les principes du droit civil et selon le titre préliminaire du nouveau code de 
procédure civile. Il est vrai que les textes qui consacrent ces droits prévoient des exceptions à ces principes dans les cas 
où la loi en dispose autrement, mais l’excès d’exceptions et  la gravité de leurs conséquences sur le contenu de la 
présente  procédure  sont  de  nature  à  priver  les  principes  de  leur  contenu et  de  violer  les  droits  fondamentaux de 
l'homme, mettant ainsi en question la confiance des citoyens dans la justice. 

Ainsi,  certaines  dispositions  du  nouveau  code  de  procédure  civile  limitent  considérablement  le  principe  de  la 
publicité  qui  a  une  valeur  constitutionnelle  et  internationale  et,  par  conséquent,  l'abandon  de  ce  principe,  même 
partiellement, ne peuvent pas être remis en question. 

Mots-clés:  procédure  civile simplification, de modernisation, les principes  fondamentaux,  débat  de la publicité, 
l'oralité, les garanties procédurales justes, raisonnables.: procédure civile simplification, de modernisation, les principes 
fondamentaux, débat de la publicité, l'oralité, les garanties procédurales justes, raisonnables.

***Trăsătura  definitorie  a  actualului  cod  de
procedură civilă,  o constituie promovarea unor
soluţii  originale,  desprinse  din  jurisprudenţa
constantă  în  materie,  conturată  de-a  lungul
timpului,  menită  să  garanteze  drepturile
fundamentale  ale  părţilor  din  proces  şi
celeritatea  acestuia,  dar  şi  păstrarea  unor

* Prezentul studiu a fost prezentat în cadrul Universităţii
Internaţionale  a  Drepturilor  Omului,  ediţia  a  XIX-a,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului,
în perioada 30 octombrie – 3 noiembrie 2013, Cheia.
** Prof. univ. dr.

instituţii  tradiţionale,  care  în  contextul
modificărilor  legislative  aduse  codului  de
procedură civilă din 1865, au constituit reperele
simplificării şi modernizării procedurii civile.

Principiile fundamentale din titlul preliminar
al  noului  cod  de  procedură  civilă,  exprimă
spiritul  legislaţiei  procesuale,  marchează
coerenţa  şi  eficienţa  aplicării  exemplare  a
instituţiilor  şi  contribuie  la  interpretarea
dispoziţiilor obscure, la complinirea unor norme
juridice  şi  la  formarea  unei  jurisprundenţe
unitare.
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Noul  cod  de  procedură  civilă  (NCPC)  a
preluat  în  mod  judicios  componentele
semnificative  înscrise  în  art  6  din  Convenţia
europeană  a  drepturilor  omului,  precum
independenţa  şi  imparţialitatea  justiţiei,
publicitatea  dezbaterilor,  dreptul  la  apărare,
dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea
cauzei  într-un  termen  rezonabil,  toate
reprezentând  garanţii  pentru  promovarea
drepturilor fundamentale ale omului.

Datorită  importanţei  lor,  procesul  de
legiferare în materie procesuală a fost influenţat
şi  de  principiile  fundamentale  consacrate  în
constituţie,  în  legea  de  organizare
judecătorească,  în  Declaraţia  universală  a
drepturilor omului şi în Pactul internaţional cu
privire  la  drepturile  politice  şi  civile.  Totuşi,
reproducerea  întocmai  a  unor  texte
constituţionale  şi  din  Convenţia  europeană  a
drepturilor  omului  (art.  3,  4,  6  din NCPC) cu
referire  la  materiile  reglementate  de  codul  de
procedură civilă  pune în discuţie un aspect de
tehnică juridică, deoarece principiile consacrate
de textele de referinţă, ţin de teoria generală a
dreptului, fiind de maximă aplicabilitate în orice
domeniu al dreptului şi nu pot fi limitate numai
la  dreptul  procesual  civil,  aşa  cum  eronat  se
poate crea impresia.

Ca  orice  act  normativ  şi  noul  cod  de
procedură  civilă  trebuie  să  intre  în  ritmul
mobilităţii  relaţiilor  sociale.  Reformele
legislative,  necesitatea  acestora,  nu  pot  fi
disociate  de  previzibilitatea  şi  predictibilitatea
actului  normativ  şi  pun  în  discuţie  în  mod
necesar stabilitatea legislativă.  Din acest punct
de vedere, optimismul manifestat trebuie să fie
nuanţat  şi  chiar  rezervat,  deoarece  adoptarea
,,micii reforme procedurale” înaintea punerii în
vigoare a noului cod de procedură civilă şi mai
apoi a unei legi de punere în aplicare, care s-a
dovedit a fi o lege modificatoare, abdică de la
exigenţele  europene  vizând  caracterul
sistemului  legislativ.  La  aceasta  se  adaugă
prevederile legii nr. 2/2013 privind unele măsuri
pentru  degrevarea  instanţelor  judecătoreşti  şi
pentru punerea în aplicare a legii nr. 134/2011
privind  codul  de  procedură  civilă,  care  prin
amânarea aplicării anumitor dispoziţii din noul
cod până la 1 ianuarie 2016, conferă prioritate
aspectelor  de  oportunitate  şi  pragmatism  în

dauna  coerenţei  şi  unităţii  instituţiilor
procedurale.

Tendinţa  de  simplificare  a  procedurilor  se
aplică  în  unele  cazuri  prin  sacrificarea  unor
drepturi fundamentale ale părţilor, consacrate în
principiile  procesului  civil,  clamate  în  titlul
preliminar al codului.

Este  adevărat  că  textele  care  le  consacră
prevăd excepţii de la aceste principii în cazul în
care legea prevede altfel,  numai că excesul de
excepţii şi gravitatea consecinţelor acestora din
conţinutul actualei proceduri, sunt de natură să
golească  de  conţinut  principiile  şi  să  încalce
drepturile fundamentale ale omului, să pună în
discuţie  încrederea  cetăţeanului  în  actul  de
justiţie.

Astfel, art.213 şi 240 NCPC restrâng în mod
considerabil  principiul  publicităţii,  care  are  un
caracter constituţional şi o valoare internaţională
şi ca urmare, abandonarea acestui principiu, fie
chiar parţială, nu poate fi pusă în discuţie.

Potrivit  textelor  de  referinţă,  cercetarea
procesului în faţa primei instanţe cât şi în căile
de  atac,  se  face  în  camera  de  consiliu,
permiţându-se instanţei să dispună ca dezbaterea
să se desfăşoare numai în prezenţa persoanelor
strict  determinate  de  art.213  alin.  3  NCPC,
indispensabile  pentru  garantarea  drepturilor
procesuale,  respectiv  apărătorii  părţilor,
martorii,  cei  ce  asistă  pe  martori,  experţii,
traducătorii  şi  interpreţii.  Pentru  motive
temeinice,  lăsate numai la aprecierea instanţei,
pot asista la proces şi alte persoane.

În actuala reglementare, asistăm la o scindare
a  procesului  civil,  între  cercetarea
judecătorească,  care  se  derulează  de  regulă  în
camera  de  consiliu,  cu  încălcarea  principiului
publicităţii  şi  dezbaterea  fondului,  care  se
desfăşoară  în  şedinţă  publică  şi  numai  cu
acordul părţilor în camera de consiliu (art 244 şi
241 NCPC). Mai mult, în temeiul alin. 4 al art.
244 NCPC,  partea  care  a  solicitat  judecata  în
lipsă,  este  prezumată că şi-a dat  acordul  ca şi
dezbaterea  fondului  să  aibă  loc  în  camera  de
consiliu, afară de cazul în care partea a solicitat
expres ca aceasta să aibă loc în şedinţă publică.
Pe  această  cale,  se  multiplică  cazurile  de
încălcare a principiului publicităţii.

Principiul  dreptului  la  apărare  este  încălcat
prin  încunoştinţarea  telefonică  a  părţilor  şi  a
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celorlalţi participanţi la proces, procedeu atestat
prin  referatul  grefierului,  deoarece  nu  conferă
instanţei  de fond şi  aceleia  de control  judiciar
posibilitatea  verificării  confirmării
încunoştinţării. (art. 241 alin.3 NCPC)

Se  remarcă  în  actuala  reglementare  că
procedura scrisă,  în  care părţile  îşi  conturează
poziţia  procesuală  în  cadrul  întâmpinării  şi  a
răspunsului  la  întâmpinare  (art.  201  şi  208
NCPC)  înainte  de  fixarea  primului  termen  de
judecată,  iar  pentru  dezbaterea  fondului  prin
note de susţineri  (art.  244 alin.  2 NCPC) este
precumpănitoare  şi  are  un  rol  benefic  în
realizarea calităţii actului de justiţie, chiar dacă
aceasta este de natură să frâneze într-o anumită
măsură celeritatea soluţionării cauzelor.

Actuala  procedură  civilă  rezervă
magistratului  o  mai  mare  putere  de  apreciere
chiar  în  legătură  cu  incidenţa  unor  principii
fundamentale,  care  este  de  natură  să  afecteze
grav  drepturile  omului,  precum  publicitatea,
dreptul  la  apărare,  nemijlocirea,  dreptul  de
dispoziţie, în contradicţie cu cele clamate în art
22 alin. 7 NCPC, în temeiul căruia ori de câte
ori legea îi rezervă judecătorului să ţină seama
de circumstanţele cauzei, acesta trebuie să ţină
seama între altele  şi de principiile generale ale
dreptului,  de  cerinţele  echităţii  şi  de  bună
credinţă.

Este suficient să amintim că, potrivit art. 259
NCPC, dreptul la apărare, la un proces echitabil,
este înlăturat în parte, de vreme ce magistratul
poate  reveni  asupra  unor  probe  încuviinţate,
dacă după administrarea altor probe, apreciază
că administrarea vreuneia, nu mai este necesară.
Faptul  că  instanţa  pune  în  discuţia  părţilor
această împrejurare, nu este suficientă pentru ca
instanţa să revină asupra probelor încuviinţate,
dacă  partea  care  le-a  propus  nu  renunţă  la
acestea,  de vreme ce art  235 NCPC statuează
imperativ  că instanţa  este legată  de încheierile
interlocutorii,  din  care  evident  fac  parte  şi
acelea de încuviinţare a probelor.

Din coroborarea art. 22 alin. 2 şi 3 NCPC şi
în  lipsa  unei  precizări  legale,  se  deduce  că
judecătorul, în temeiul rolului activ, poate, chiar
dacă  părţile  se  împotrivesc,  să  procedeze  la
introducerea  în  cauză  a  altor  persoane,
substituindu-se astfel părţilor, cărora le aparţine
dreptul de dispoziţie.

Obligaţia  judecătorului,  statuată  de  art.  238
NCPC  de  estimare  a  duratei  cercetării
procesului,  este  o  premieră  în  sistemul  nostru
judiciar şi este indisolubil legată de imperativul
soluţionării  procesului  într-un termen  optim şi
previzibil, aşa cum se exprimă art. 6 din NCPC.
Asupra  duratei  estimate  de  cercetare  a
procesului,  consemnată  prin  încheierea  de
şedinţă, judecătorul poate reveni pentru   motive
temeinice, evident lăsate la aprecierea acestuia,
fără  ca  legea  să  ofere  criterii  pentru
determinarea  unor  astfel  de  motive.
Nerespectarea  duratei  estimate  şi  a  aprecierii
temeiniciei motivelor de revenire asupra acestei
durate nu este sancţionată de legiuitor aşa cum o
face procedura arbitrală care se pare a constituit
sursa de inspiraţie a acestei prevederi, astfel că,
reglementarea de la art. 238 NCPC, este lipsită
de eficienţă şi are un caracter formal.

Instituţia  administrării  probelor  prin avocat,
introdusă în codul de procedură civilă din 1865
prin legea de aprobare a OUG nr. 138/2000, şi la
care s-a renunţat prin legea nr. 59/2001, datorită
rezervelor provocate chiar de la adoptarea ei, a
fost reintrodusă în codul de procedură civilă din
1865 prin Legea nr. 219/2005 şi reluată în noul
cod  de  procedură  civilă,  în  scopul
descongestionării  activităţii  judiciare  şi
soluţionarea cu mai mare celeritate a cauzelor.

Rezervele  determinate  de  reglementarea
instituţiei,  continuă  să  subziste  şi  vizează
utilitatea  şi  eficienţa  ei  practică,  deoarece
principiul adevărului, al nemijlocirii şi al rolului
activ al judecătorului ar avea de suferit, lăsând
părţile  la  discreţia  avocaţilor,  cărora  li  s-a
încredinţat  de  către  părţi  şi  instanţă
administrarea  probelor,  esenţiale  în  cercetarea
judecătorească.

Acest sistem de administrare a probelor este
contrar  celerităţii  de  soluţionare  a  cauzelor,
deoarece  termenul  legal  de  6  luni  pentru
administrarea  probelor  poate  fi  prelungit  în
situaţiile prevăzute de alin. 2 al art. 371 NCPC,
iar instanţa în temeiul art. 386 NCPC, primind
dosarul cu probele administrate de către avocaţi,
poate  hotărî  pentru  motive  temeinice,  de
asemenea  lăsate  la  apreciere,  administrarea  de
noi probe s-au administrarea nemijlocită a unora
din probele deja administrate de avocaţi.

În  ipoteza  prevăzută  de  art.  480  alin.  2
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NCPC,  atunci  când  instanţa  de  apel  anulează
hotărârea  atacată,  întrucât  nu  s-a  intrat  în
cercetarea  fondului,  reţine  cauza  spre
rejudecare,  evocând fondul,  dacă părţile  nu au
solicitat expres trimiterea cauzei spre rejudecare
prin  cererea  de  apel  ori  prin  întâmpinare.  În
această ipoteză, legiuitorul a sacrificat principiul
legal  al  celor  două  grade  de  jurisdicţie,  din
dorinţa  promovării  principiului  celerităţii,
privând  părţile  de  posibilitatea  exercitării
efective  a  unei  căi  de  atac,  ceea  ce  este
inadmisibil.

Noul  cod  de  procedură  civilă  a  suprimat
calea  de  atac  a  recursului  pentru  o  categorie
extrem  de  importantă  de  cauze,  din  raţiuni
legate de descongestionarea instanţei supreme şi
interesul redus al litigiului.

Suprimarea  căii  de  atac  a  recursului  în
conflictele de muncă este criticabilă şi greu de
susţinut, în considerarea semnificaţiei sociale a
litigiului, pentru o societate democratică.

O altă categorie de cauze cu privire la care a
fost  suprimată  calea  de  atac  a  recursului  se
referă  la  cererile  evaluabile  în  bani  de  peste
500.000 lei inclusiv; deşi în privinţa acestora nu
există  o  corelaţie  subiectivă  între  valoarea
obiectului  litigiului  şi  complexitatea
problemelor de drept pe care le implică,  astfel
încât pragul valoric la care se referă legea,  nu
corespunde  dezideratului  realizării  unei
jurisprudenţe unitare de către instanţa supremă,
la nivelul întregului sistem judiciar.

Preocuparea  majoră  a  noului  cod  de
procedură  civilă  de  evitare  a  aglomerării
instanţei  supreme,  în  numele  căreia  a  fost
sacrificată unitatea jurisprudenţei este marcată şi
de prevederile art. XVIII din Legea nr. 2/2013,
potrivit  cărora,  până  la  data  de  31  decembrie
2015, recursul este suprimat în litigiile a căror
valoare nu depăşeşte un milion lei.

Alin. 3 al art. 483 care statuează că recursul
urmăreşte să supună Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie (ICCJ) examinarea în condiţiile legii, a
conformităţii  hotărârii  atacate  cu  regulile  de
drept aplicabile, marchează scopul recursului şi
plenitudinea de jurisdicţie a instanţei supreme în
materie.

Fără  a  se  referi  în  mod  explicit  la  rolul
recursului,  doctrina  a  remarcat  rolul  instanţei
supreme  ca  factor  de  promovare  a  unităţii  de

jurisprudenţă.
Rapoartele  de  ţară  pe  justiţie  a  Comisii

Europene au semnalat în mai multe rânduri lipsa
unei  jurisprudenţe  unitare,  chiar  la  nivelul
instanţei  supreme,  în  sensul  existenţei  unei
jurisprudenţe  diferite  între  secţii  ori  în  cadrul
aceleaşi secţii a acestei instanţe.

Plenitudinea  de  jurisdicţie  în  materia
recursului  în  casaţie  este  atribuită  instanţei
supreme,  iar  celei  superioare  instanţei  care  a
pronunţat  hotărârea  atacată,  doar  în  cazurile
prevăzute  de  lege,  ceea  ce  presupune  o
dispoziţie  expresă,  care  să  instituie  o  atare
atribuire (art. 95 alin3 şi art. 96 alin. 3 NCPC).

Practica  de  filtrare  a  recursului  aflată  în
competenţa  ICCJ  nu  este  străină  sistemului
nostru procedural, ea fiind introdusă prin OUG
nr. 58/2003 şi abrogată prin legea nr. 195/2004,
în  urma  deciziei  nr.194/2004  a  Curţii
Constituţionale  a  României,  care  a  constatat
neconstituţionalitatea prevederilor art. 308 alin.
4  din  vechiul  cod de  procedură  civilă,  vizând
pronunţarea  unei  încheieri  de  admitere  în
principiu a recursului  fără citarea părţilor.

Această  procedură,  reintrodusă de noul  cod
de  procedură  civilă  prin  art.  493,  a  fost
concepută în ideea degrevării instanţei supreme
şi implică o selecţie, o departajare a recursurilor,
între cele admisibile, adică acelea care ar putea
fi examinate pe fond şi acelea inadmisibil de  a
fi  examinate  în  final  de  către  instanţa
competentă.

Admiterea  în  principiu  a  recursului  se
raportează în viziunea art. 493 alin. 3 NCPC la
condiţiile  de  regularitate  a  recursului  în  baza
raportului  întocmit  de  unul  dintre  membrii
completului  sau  de  magistratul  asistent,  care
verifică  în  baza  recursului,  a  întâmpinării,  a
răspunsului la întâmpinare şi a înscrisurilor noi,
dacă  recursul  îndeplineşte  cerinţele  de  formă,
prevăzute sub sancţiunea nulităţii, dacă motivele
invocate se încadrează în cele prevăzute de art.
488  NCPC,  dacă  există  motive  de  ordine
publică ce pot fi invocate în condiţiile art. 489
alin.  3  şi  dacă  recursul  este  vădit  nefondat.
Raportul va arăta, dacă este cazul, jurisprudenţa
Curţii Constituţionale, a Înaltei Curţi de Casaţie
şi  Justiţie,  a  Curţii  Europene  a  Drepturilor
Omului şi a Curţii Europene de Justiţie, precum
şi  poziţia  doctrinei  în  problemele  de  drept
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vizând dezlegarea data prin hotărârea atacată.
Determinarea  văditei  netemeinicii  a

recursului este o problemă sensibilă, dificilă, în
lipsa  unor  criterii  legale  de  determinare  a
caracterului  recursului  de  a  fi  fondat  sau
nefondat,  cu  atât  mai  mult  cu  cât  vădita
netemeinicie  nu  trebuie  circumstanţiată  la
faptele  pricinii  ori  la  modul  de  stabilire  a
adevărului de către instanţa a cărei hotărâre este
atacată, ci la  “consistenţa motivelor de recurs”,
ceea ce presupune o introspecţie şi o apreciere a
acestora, sub aspectul legalităţii.

Raportul întocmit de un singur judecător ori
de  magistratul  asistent,  fiecare  cu  bagajul
propriu  de  cunoştinţe,  cu  experienţa
profesională şi capacitatea proprie de apreciere a
motivelor  de  recurs,  a  temeiniciei  sau  a
netemeiniciei  recursului,  este  supus în  temeiul
alin.  4 al art.  493 NCPC, analizei completului
filtru,  care  astfel  nu  ia  cunoştinţă  în  mod
nemijlocit  de  motivele  de  recurs,  de  actele
dosarului,  pentru  ca  astfel  fiecare  membru  al
completului să îţi poată forma o opinie proprie
în privinţa criteriilor legale de filtrare.

În  acest  context,  în  care  principiul
nemijlocirii  este  încălcat,  cerinţa  prevăzută  de
alin. 5 al art. 493 NCPC, legată de unanimitatea
acordului completului, apare superfluă, formală,
deoarece  în  afara  raportului  şi  a  punctului  de
vedere  a  părţilor  cărora  li  s-a  comunicat
raportul,  completul  nu  mai  dispune  de  alte
criterii  legale  de  examinare  a  admisibilităţii
recursului, decât dacă ar proceda la examinarea
pieselor dosarului.

O  atare  opţiune,  neprevăzută  de  text  dar
principial  admisibilă  şi  posibilă,  nu  ar  putea
duce  la  realizarea  finalităţii  înfiinţării
completului  filtru,  aceea  a  degrevării  instanţei
supreme.

Potrivit  art.  493 alin.  5  NCPC,  în  cazul  în
care completul este în unanimitate de acord că
recursul nu îndeplineşte cerinţele  de formă, că
motivele  de  casare  şi  dezvoltarea  lor  nu  se
încadrează în cele prevăzute de art. 488 sau că
recursul este vădit nefondat, anulează sau după
caz, respinge recursul printr-o decizie motivată,
pronunţată  fără  citarea  părţilor,  care  nu  este
supusă nici unei căi de atac.

Pronunţarea deciziei în cadrul unei proceduri
fără  citarea  părţilor  prilejuieşte  justificate

controverse,  faţă  de  conformitatea  acestor
prevederi  legale  cu  normele  constituţionale  şi
principiile procedurale  privitoare la exercitarea
dreptului  la  apărare,  a  publicităţii  şi  oralităţii
dezbaterilor,  garanţii  esenţiale  ale  dreptului
persoanei la judecarea cauzei în mod echitabil,
aşa  cum  glăsuiesc  prevederile  art.  6  din
Convenţia europeană a drepturilor omului.

Procedura de filtrare a recursului, conformă
art.  6  din  Convenţia  europeană  a  drepturilor
omului, apreciată favorabil de Curtea Europeană
a  Drepturilor  Omului(CtEDO),  presupune  ca
normele care o reglementează să asigure o mai
bună  administrare  a  justiţiei,  inclusiv  a
garanţiilor de realizare a unui proces echitabil.
Instanţa  supremă nu poate  sacrifica  principiile
constituţionale  privitoare  la  dreptul  la  apărare,
publicitatea, oralitatea dezbaterilor şi examinării
nemijlocite  a  probelor  de  către  judecător,  în
numele caracterului excepţional al recursului şi
a finalităţii procedurii de filtraj, cu atât mai mult
cu  cât  în  precedent,  pentru  aceleaşi
considerente,  Curtea Constituţională  a  declarat
neconstituţional art. 308 alin. 4 din vechiul cod
de  procedură  civilă,  prin  decizia  nr.  194/2004
care viza pronunţarea de către completul filtru a
încheierii de admitere în principiu a recursului,
fără citarea părţilor.

Decizia pronunţată în temeiul art. 493 alin. 5
NCPC  nu  este  supusă  nici  unei  căi  de  atac.
Evident, nu se pun în discuţie decât celelalte căi
extraordinare  de atac,  contestaţia  în  anulare  şi
revizuirea, deoarece recursul odată exercitat, s-a
epuizat.

Chiar  dacă  stabilirea  căilor  de  atac  este  o
problemă a legislatorului  naţional,  nu se poate
obstrucţiona accesul la justiţie, astfel că decizia
nefiind  supusă  nici  unei  căi  de  atac  poate
prilejui  serioase  controverse  şi  obiect  de
reflecţie pentru legiuitor.

Dacă  raportul  apreciază  că  recursul  este
admisibil  şi  toţi  membrii  completului  sunt  de
acord,  iar  problema  de  drept  nu  este
controversată  sau  face  obiectul  unei
jurisprudenţe constante  a ICCJ, în  temeiul  art.
493 alin. 6 NCPC, completul se poate pronunţa
asupra fondului recursului fără citarea părţilor,
printr-o  decizie  definitivă  care  se  comunică
părţilor, ţinând seama de punctele de vedere ale
părţilor,  formulate  potrivit  alin.  4  al  art.  493
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NCPC.
Şi  în  soluţionarea  recursului  pe  fond  se

încalcă  principiul  dreptului  la  apărare,  al
oralităţii şi al nemijlocirii prin necitarea părţilor
şi examinarea punctului de vedere al părţilor în
legătură cu raportul completului filtru.

Textul  conferă  o  mare  putere  de  apreciere
completului,  care  oricând  poate  fi  calificată
nedreaptă  şi  chiar  abuzivă,  de  vreme  ce
conceptul  „problemă  de  drept  care  nu  este
controversată” indefinită şi extrem de flexibilă,
face abstracţie  de situaţia de fapt tranşată prin
hotărârea  atacată,  care  poate  metamorfoza
oricând  problema  de  drept  necontroversată
într-una controversată.

Cât  priveşte  jurisprudenţa  ICCJ,  fie  chiar
constantă,  neregăsită  într-o  decizie  pronunţată
într-un  recurs  în  interesul  legii,  nu  are  un
caracter  obligatoriu  şi  poate  fi  oricând
modificată în recursul dedus judecăţii.

În afară de aceasta, dimensiunea temporară a
„constanţei  jurisprudenţei”  pune  în  discuţie
conţinutul  conceptului,  care  devine  extrem de
imprecis şi discutabil.

Aşadar,  şi  în  faza  soluţionării  pe  fond  a
recursului şi nu numai a admisibilităţii acestuia
în  procedura  filtrării,  mecanismele
constituţionale  şi  procedurale  de  garantare  a
drepturilor  omului  la  un proces echitabil,  sunt
deviate de la rolul lor prin reglementările legale
de la art. 493 alin. 3, 4, 5 şi 6 NCPC.

Surprinzător, deşi în alin. 3 al art. 493 NCPC
se prevede că în raportul asupra admisibilităţii
în  principiu  a  recursului  trebuie  arătată
jurisprudenţa Curţii Constituţionale, a CtEDO şi
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, alin. 6 al
art.  493  nu  face  trimitere  la  această
jurisprudenţă,  care  într-adevăr  are  un  caracter
obligatoriu,  ca  şi  criteriu  de  soluţionare  a
recursului pe fondul său, ceea ce constituie încă
un aspect de discuţie şi reflecţie.

Art  497  şi  art.498  NCPC  permit  instanţei
supreme  şi  oricărei  instanţe  de  recurs,  să
dispună trimiterea cauzei la o altă instanţă decât
cea a cărei hotărâre a fost atacată, atunci când
„interesele bunei administrări a justiţiei o cer”.

Această măsură poate fi dispusă de ICCJ sau
orice instanţă  de recurs,  nu numai în  cazul  în
care instanţa la care ar trebui trimisă cauza este
împiedicată  să  funcţioneze  un  timp  mai

îndelungat,  şi  într-adevăr  măsura   se  impune,
dar şi în cazul în care ar constata, chiar în lipsa
unei  cereri  formale  de  strămutare  a  cauzei,
existenţa  unor  împrejurări  de  natură  să
pericliteze o judecată imparţială.

Această  modalitate  originală  de  casare  cu
trimitere, lăsată la aprecierea ICCJ, şi a oricărei
instanţe de recurs, care poate fi calificată ca o
strămutare indirectă de soluţionare a cauzei, în
absenţa unei legitimări legale atribuită ICCJ şi
instanţei  de  recurs,  afectează  principiul
disponibilităţii, în situaţia existenţei unei cauze
de  strămutare  pentru  bănuială  legitimă  şi
competenţa  exclusivă  şi  imperativă  a
procurorului general al parchetului de pe lângă
ICCJ, în cazul motivului de strămutare legat de
siguranţa publică (art. 141 NCPC).

Dispoziţiunile  procedurale  privitoare  la
obligativitatea reprezentării sau asistării părţilor
printr-un  avocat,  la  redactarea  cererii  şi  a
motivelor de recurs, precum şi în exercitarea şi
susţinerea recursului, prevăzute de art. 83 alin. 3
NCPC, sancţionate expres cu nulitatea, vizează
nu numai pe recurent, dar şi pe intimat şi ceilalţi
participanţi  la  proces,  deşi  soluţia  nu  este
statuată într-o formulă lipsită de echivoc, dar o
tratare diferenţiată a părţilor este inadmisibilă.

Imperativul legal al reprezentării persoanelor
fizice prin avocat este aplicabil,  în temeiul art.
83  alin.  4  NCPC,  şi  în  cazul  contestaţiei  în
anulare şi a revizuirii.

Această  inovaţie  importantă,  de  natură  a
spori calitatea actului de justiţie, nu poate ignora
în  condiţiile  economico-financiare,  dificultăţile
practice pe care le-ar putea întâmpina cetăţenii
în promovarea efectivă a principiului dreptului
la  apărare  şi  la  asigurarea  liberului  acces  la
justiţie.

Transpunând  raţionamentul  deciziilor
CtEDO, în cauzele  Waisman contra  României,
Iorga  contra  României,  Lara  şi  alţii  contra
României,  referitoare  la  taxele  de  timbru
exorbitante, considerate ca o violare a dreptului
de  acces  la  justiţie,  în  ceea  ce  priveşte
obligativitatea  reprezentării  părţilor  în  recursul
civil, se constată că situaţia este identică, cu atât
mai  mult  cu  cât,  onorariul  de  avocat  nu  este
stabilit  prin  lege,  ci  de  părţile  raportului  de
asistenţă juridică.

Critica  doctrinară  severă  a  obligativităţii
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asistării  respectiv  reprezentării  părţilor  la
redactarea  cererii  şi  a  motivelor  de  recurs,
precum şi în exercitarea şi susţinerea recursului,
se întemeiază pe sancţiunea nulităţii, statuată de
art. 83 alin. 3 NCPC care este de natură absolută
şi care afectează nu numai dreptul de acces liber
la justiţie a părţii,  prin instituirea unor condiţii
speciale a exercitării  acestui drept, dar este de
natură să transforme căile extraordinare de atac,
într-un apanaj al avocaţilor.

O  chestiune  susceptibilă  de  reflecţie,  cu
consecinţe  în  planul  calităţii  practicii  judiciare
unitare, o constituie alcătuia completului chemat
să  soluţioneze  recursul  în  interesul  legii  şi
pronunţarea  hotărârilor  prealabile  pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept. (art. 516, art.
519, art. 520 din NCPC).

Faţă  de  caracterul  general  obligatoriu  al
deciziilor  pronunţate  în  ambele  ipoteze  şi
consecinţele în planul dezlegării unor probleme
de drept  care  au  fost  soluţionate  diferit  sau  a
chestiunilor  de drept  cu caracter  de noutate  şi
grad sporit  de dificultate,  pronunţarea plenului
ICCJ, aşa cum statua veche procedură, în care
deliberarea  şi  contribuţia  decizională  provenea
de la  un număr  mai  mare  de  judecători  decât
alcătuirea  prezentului  complet,  fiecare  cu
pregătirea şi experienţa profesională şi de viaţă,
cu  viziunea  de  perspectivă  a  relaţiilor  sociale
cărora  li  se  aplică  dispoziţiunea  legală  supusă
examinării,  este de natură să confere deciziilor
mai multe argumente în susţinerea obligativităţii
lor,  mai  multă  precizie,  corectitudine  şi
coerenţă.

Evident, trebuie puse în balanţă pragmatisul,
celeritatea convocării şi alcătuirii unui complet
restrâns  avut  în  vedere  de  legiuitor  în
reglementarea  din  actualul  cod  de  procedură
civilă  şi  cerinţele  calităţii,  ale  stabilităţii  şi
caracterului convingător al deciziilor pronunţate
de ICCJ în plenul său, în realizarea unei practici
judiciare unitare.

În  cazul  prevăzut  de  art.  925 alin2  NCPC,
acţiunea de divorţ întemeiată pe culpa pârâtului

poate  fi  continuată  de  moştenitorii
reclamantului.  Constatând  culpa  exclusivă  a
pârâtului, instanţa va admite acţiunea de divorţ,
iar în caz contrar, când nu va putea reţine o atare
culpă,  va  lua  act  de  încetarea  căsătoriei  prin
deces  şi  va  dispune  închiderea  dosarului  (art.
925 alin. 1).

Potrivit  art.  925 alin.  4  NCPC, în  cazul  în
care  acţiunea  este  continuată  de  moştenitorii
soţului  reclamant,  căsătoria  se  socoteşte
desfăcută la data introducerii acţiunii de divorţ,
dacă se reţine culpa exclusivă a pârâtului.

Textul alin. 4 al art. 925 NCPC exceptează de
la  regula  potrivit  căreia  căsătoria  se  socoteşte
desfăcută  de  la  data  rămânerii  definitive  a
hotărârii  de  divorţ  şi  are  drept  consecinţă,  în
contextul  reglementării,  înlăturarea  soţului
pârât,  culpabil  de  desfacerea  căsătoriei,  de  la
succesiunea  deschisă  în  timpul  procesului  de
divorţ.

Această  reglementare  pune în  discuţie  dacă
pe calea unor norme de drept procesual pot fi
create,  indirect,  noi nedemnităţi  succesorale  în
afara acelora prevăzute de art. 958-959 cod civil
şi  dacă  nu  se  aduce  atingere  unui  drept
fundamental  al  persoanei,  ocrotit  prin
Constituţie  şi  consacrat  de  instrumentele
internaţionale, acela la moştenire.

În ansamblu, actualul cod de procedură civilă
are multiple elemente de originalitate cu impact
în  soluţionarea  cu  celeritate  a  cauzelor,  în
descongestionarea instanţelor confruntate cu un
volum sporit  de cauze şi  realizarea  unităţii  de
practică, chiar dacă uneori sunt sacrificate unele
principii tradiţionale ale procesului civil, vizând
în esenţă dreptul de acces al persoanei la justiţie
şi  la  un  proces  echitabil,  cu  respectarea
dreptului la apărare, al nemijlocirii,  publicităţii
şi contradictorialităţii.

Unele  aspecte  de  tehnică  juridică  poate  ar
trebui  revăzute,  inclusiv  acelea  de  exprimare,
care uneori pot genera confuzii regretabile sau
impreciziuni.
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II. RAPORT DE ACTIVITATE AL
INSTITUTULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI

2013

Înfiinţat  prin  lege  – Legea  nr. 9/1991 –  ca
organism independent, cu personalitate juridică,
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului
(IRDO)  este  prima  instituţie  naţională  pentru
drepturile omului creată în România după 1989
şi  singura  instituţie  naţională  din  ţara  noastră
care a fost recunoscută ca având această calitate,
de către Comitetul de Coordonare a Instituţiilor
Naţionale pentru Drepturile Omului din sistemul
ONU1.. IRDO  corespunde  Principiilor  de  la
Paris formulate în 1991 la Conferinţa consacrată
instituţiilor  naţionale  de  drepturile  omului,
principii devenite document oficial al Adunării
Generale ONU în 1993, şi care au în vedere: un
mandat  „cât  mai  larg posibil”,  care  să  aibă  la
bază  standardele  universale  ale  drepturilor
omului şi care să includă dubla responsabilitate
de a promova şi de a proteja drepturile omului,
totodată  acoperind  toate  drepturile;
independenţă  faţă  de  guvern;  independenţă
garantată prin Constituţie sau prin lege; putere
adecvată de investigare; pluralism, inclusiv prin
structura personalului şi/sau cooperare efectivă
şi  resurse  umane  şi  financiare  adecvate2.  De
altfel, Institutul corespunde cerinţelor formulate
şi  de  Consiliul  Europei  prin  Recomandarea
Comitetului  de  Miniştri  privind  înfiinţarea  de
instituţii  naţionale  independente  pentru
promovarea drepturilor omului.

La împlinirea  a 20 de ani  de la  Conferinţa
Mondială  a  Drepturilor  Omului  de  la  Viena,
eveniment  la  care  Institutul  a  contribuit  prin
organizarea  la  Bucureşti  a  Colocviul
internaţional  cu  tema  „Reforma  instituţiilor
internaţionale  pentru  protecţia  drepturilor
omului”3, eveniment considerat de Centrul ONU
de la  Geneva ca reuniune-satelit  a  Conferinţei
Mondiale  a  Drepturilor  Omului,  şi  de  la
adoptarea în cadrul Conferinţei a Declaraţiei şi a

1 Precizăm că Institutul Român pentru Drepturile Omului
face parte din Reţeaua Europeană de Instituţii Naţionale
de Drepturile Omului.
2 A se vedea Irina Moroianu Zlătescu,  20 de ani de la
adoptarea Principiilor de la Paris, în revista „Drepturile
Omului”, nr. 3/2013, p. 92. 
3 Prilej cu care a fost adoptată „Declaraţia de la 
Bucureşti”, devenită ulterior document oficial al Adunării 
Generale a ONU (A/conf. 157/PC/42/Add. 8/27.04.1993).

Programului  de acţiune,  document de referinţă
în  lupta  pentru  promovarea  şi  respectarea
drepturilor  şi  libertăţilor  fundamentale  ale
omului, precum şi a 20 de ani de la adoptarea de
către  Adunarea  Generală  a  ONU  a  rezoluţiei
privind Principiile de la Paris, Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului  îşi  desfăşoară
activitatea  în  scopul  îndeplinirii  atribuţiilor
conferite  de  lege  ca  instituţie  naţională
independentă  din domeniul  drepturilor  omului,
acţionând  ca  o  interfaţă,  ca  o  solidă  punte  de
legătură  între  instituţiile  statului  şi  societatea
civilă.  Ancorându-şi  preocupările  în  realităţile
concrete ale fiecărei perioade, ale fiecărei etape,
Institutul  a  avut  permanent  în  vedere
organizarea unui cadru corespunzător şi a unor
mijloace  adecvate  pentru  aplicarea  şi
respectarea  concretă  a  drepturilor  omului,
pentru o mai bună cunoaştere şi conştientizare a
lor, atât din partea autorităţilor publice, cât şi a
cetăţenilor care beneficiază de aceste drepturi şi
de garantarea respectării lor.

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

Experienţa acumulată de-a lungul timpului şi
colaborarea  cu  organismele  guvernamentale  şi
neguvernamentale  cu  preocupări  în  domeniul
drepturilor omului a fost deosebit de importantă
pentru Institut, în scopul îndeplinirii atribuţiilor
conferite de legea de organizare. Pornind de la
importanţa  deosebită  a  cunoaşterii  drepturilor
omului, şi în anul 2013 Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  a  desfăşurat  activităţi  de
formare,  informare,  documentare,  cercetare  şi
consultanţă,  contribuind  prin  întreaga  sa
activitate la formarea persoanelor din structurile
şi  instituţiile  publice  cu  atribuţii  în  domeniul
protecţiei  şi  promovării  drepturilor  omului,  la
informarea sistematică a cetăţenilor în legătură
cu drepturile ce le sunt garantate prin lege sau
sunt prevăzute în documentele internaţionale la
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care România este parte. În acest sens, în anul
2013,  Institutul  a  organizat  numeroase
manifestări  ştiinţifice,  conferinţe,  simpozioane
sau  seminarii  ori  mese  rotunde,  dezbateri,
cursuri  de  formare,  concursuri,  schimburi  de
experienţă  etc.  În  cadrul  Institutului  s-au
efectuat  cercetări,  au fost  publicate  şi  difuzate
lucrări în domeniu, rapoarte vizând o mai bună
cunoaştere  a  standardelor  internaţionale,  a
instrumentelor  şi  mecanismelor  de protecţie  şi
promovare a drepturilor omului adoptate pe plan
internaţional  universal  şi  regional  la  care
România este parte sau a aderat,  urmărindu-se
facilitarea aplicării lor rapide şi corecte pe plan
naţional,  în  conformitate  şi  cu prevederile  art.
20 din  Constituţie.  În  conceperea  programului
de activitate pe anul 2013 al Institutului Român
pentru  Drepturile  Omului,  au  fost  avute  în
continuare  în  vedere  Principiile  de  la  Paris
privind  funcţionarea  instituţiilor  naţionale  de
promovare  şi  protecţie  a  drepturilor  omului,
Declaraţia de la Durban, Programul de acţiune
al Conferinţei Mondiale a Drepturilor Omului -
Viena, Planul de acţiune al Comitetului Director
pentru  Drepturile  Omului  al  Consiliului
Europei,  Rezoluţia  59/113  privind  Programul
mondial al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU)
de  educaţie  în  domeniul  drepturilor  omului
pentru  perioada  2005-2014  şi  a  doua  fază  a
Planului  de  acţiune  a  acestui  Program,
Obiectivele  ONU  pentru  noul  mileniu,
Obiectivele  ONU  pentru  2015,  Rezoluţia  nr.
21/14  privind  „Programul  mondial  pentru
educaţie  în  domeniul  drepturilor  omului”  a
Consiliului  ONU  pentru  Drepturile  Omului,
Recomandările  R  (79)  16  şi  (97)  14  şi
Rezoluţia (97) 11 ale Comitetului de Miniştri al
Consiliului  Europei,  Programul  multianual  al
Agenţiei  Drepturilor  Fundamentale  a  Uniunii
Europene 2013 – 2017, precum şi principalele
obiective  stabilite  de  Comisia  Europeană a  fi
atinse până în anul 2020 prin Strategia „Europa
2020”,  care  au  devenit  obiective  naţionale
pentru  fiecare  ţară  membră  a  UE  (ocuparea
locurilor  de  muncă,  cercetare  şi  dezvoltare/
inovaţie,  schimbările  climatice/  energie,
educaţie,  şi  sărăcie/excludere  socială),
Strategia europeană pentru egalitate între femei
şi  bărbaţi  (2010-2015),  Strategia  europeană
pentru  drepturile  persoanelor  cu  dizabilităţi

(2010-2020).
În  anul  2012  Institutul  Român  pentru

Drepturile Omului a fost desemnat ca organism
independent  de  promovare,  protecţie  şi
monitorizare  a  implementării  Convenţiei  ONU
pentru  Drepturile  Persoanelor  cu  Dizabilităţi
(art.  33  alin.  2)  în  România.  În  acest  sens,
Institutul  şi-a  intensificat  eforturile  şi  în  anul
2013  pentru  a  continua  activitatea  de
monitorizare cu obiectivitatea cu care a acţionat
până  în  prezent,  fiind  acordată  o  importanţă
deosebită  promovării  şi  protecţiei  drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi.

În  îndeplinirea  atribuţiilor  stabilite  de  lege,
de  promovare  şi  diseminare  a  reglementărilor
privind drepturilor omului, Institutul a încheiat
noi parteneriate cu o paletă largă de instituţii şi
organisme  guvernamentale,  organizaţii
neguvernamentale,  atât  la  nivel  intern,  cât  şi
internaţional. Sintetizând activităţile desfăşurate
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
anul  2013,  acestea  pot  fi  structurate  pe
următoarele direcţii:

• Asigurarea  unei  mai  bune  cunoaşteri  a
problematicii  drepturilor  omului,  a  modului  în
care  aceste  drepturi  sunt  garantate  în  ţările
membre  ale  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite,
Organizaţiei  pentru  Cooperare  şi  Securitate  în
Europa  (OSCE),  Consiliului  Europei  şi  ale
Uniunii Europene;

• Informarea  instituţiilor  internaţionale  în
legătură  cu  modalităţile  practice  în  care
drepturile omului sunt promovate şi garantate în
România;

• Efectuarea  de  cercetări  privind  aspecte
importante  din  domeniul  promovării  şi
respectării drepturilor omului în ţara noastră şi
pe plan internaţional;

• Organizarea  şi  realizarea  de  programe  de
formare  şi  educare  în  domeniul  drepturilor
omului potrivit celor mai noi metodologii;

• Activităţi publicistice;
• Traducerea  şi  publicarea  reglementărilor

internaţionale, universale şi regionale şi a celor
naţionale  cu  valoare  semnificativă,  a
documentelor, a studiilor şi cercetărilor recente
în domeniul drepturilor omului;

• Acordarea de consultanţă;
• Perfecţionarea  activităţii  centrului  de

documentare al IRDO.
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I. CERCETĂRI CONSACRATE
PROMOVĂRII ŞI RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI

ÎN ROMÂNIA ŞI PE PLAN INTERNAŢIONAL

Cercetarea  diferitelor  aspecte  legate  de
promovarea  şi  respectarea  drepturilor  omului
reprezintă unul dintre principalele elemente ale
activităţii  desfăşurate  de  Institutul  Român
pentru Drepturile Omului. În abordarea acestei
activităţi, prevăzută de lege, Institutul a avut în
vedere  „Principiile  de  la  Paris”4 privind
funcţionarea instituţiilor  naţionale  pentru
promovarea  şi  protecţia  drepturilor  omului,
Programul de acţiune al Conferinţei Mondiale a
Drepturilor  Omului  de  la  Viena  (1993),
Obiectivele  ONU  pentru  noul  mileniu,
Obiectivele ONU pentru 2015, Declaraţia de la
Durban (2001), Planul de acţiune al Comitetului
director pentru Drepturile Omului al Consiliului
Europei,  Rezoluţia  59/113  a  ONU,  Programul
anual  al  Agenţiei  Drepturilor  Fundamentale  a
Uniunii  Europene,  Strategia  „Europa  2020”  a
Comisiei  Europene  şi,  de  asemenea,
Recomandările R (79) 16 şi (97) 14 şi Rezoluţia
(97)  11  ale  Comitetului  de  Miniştri  al
Consiliului Europei,  ceea ce evidenţiază faptul
că  cercetarea  drepturilor  omului  şi  învăţarea
drepturilor omului constituie mijloace adecvate
pentru  respectarea  demnităţii  umane  şi  pentru
asigurarea unui respect sporit pentru drepturile
omului, printr-o mai bună cunoaştere a acestora.

Conştient  de  misiunea  sa  de  a  contribui  la
edificarea  în  ţara  noastră  a  unei  culturi  a
drepturilor omului, Institutul a efectuat cercetări
în care au fost prezentate atât aspecte generale
ale  istoriei  şi  evoluţiei  drepturilor  omului  pe
plan internaţional şi intern, filozofia drepturilor
omului, ştiinţa drepturilor omului, codificarea în
domeniul  drepturilor  omului,  cât  şi  domenii
specializate  legate  de  diferitele  generaţii  de
drepturi  ale  omului.  Astfel,  au  făcut  obiectul
activităţii  de  cercetare  atât  drepturile  din
generaţia  I:  drepturile  civile  şi  politice,  cât  şi
cele din generaţia a doua : drepturile economice,
sociale  şi  culturale.  De  asemenea,  au  fost
abordate şi teme aparţinând generaţiei a treia de

4 Principiile  fundamentale  stabilite  la  prima  întâlnire
internaţională a Instituţiilor Naţionale pentru Promovarea
şi Protejarea Drepturilor Omului, ce a avut loc la Paris în
7-9  octombrie  1991,  cunoscute  drept  „Principiile  de  la
Paris”.  Adoptate  de  Adunarea  Generală  a  ONU  prin
Rezoluţia 48/134 la 20 decembrie 1993.

drepturi ale omului, cum ar fi: dreptul la pace,
dreptul  la  dezvoltare  durabilă,  dreptul  la  un
mediu  sănătos.  Totodată,  au  fost  întreprinse
cercetări  privind  dreptul  la  fericire  ca  drept
fundamental  al  omului  (potrivit  Rezoluţiei
Adunării  Generale  ONU nr.  65/309/2011)  sau
mediul de afaceri şi drepturile omului (potrivit
cadrului de protecţie, respectare şi remediere al
ONU referitor la mediul de afaceri şi drepturile
omului, precum şi documentul de implementare
din 2008 – DOC A/HRC/8/5), cercetări  anuale
privind  drepturile  omului  la  nivelul  UE  şi  în
legislaţia  României,  studiul  comparat  al
evidenţierii  drepturilor  omului  în  rapoartele
anuale  ale  Agenţiei  pentru  Drepturi
Fundamentale a Uniunii Europene.

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

Cercetările realizate în anul 2013 au avut la
bază  legislaţia  naţională  din  domeniul
drepturilor omului şi documentele internaţionale
şi  regionale  devenite  parte  din  dreptul  intern
prin  ratificarea  acestora  de  către  România.  În
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acest sens, din documentele la care fac referire
studiile  şi  rapoartele  Institutului  menţionăm:
Carta ONU; Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului (România a semnat-o în 1955, când a
devenit stat  membru al Organizaţiei  Naţiunilor
Unite);  Pactul  internaţional  cu  privire  la
drepturile civile şi politice (ratificat de România
în  1974);  Pactul  internaţional  cu  privire  la
drepturile  economice,  sociale  şi  culturale
(ratificat  de  România  în  1974);  Protocolul
facultativ  la  Pactul  internaţional  cu  privire  la
drepturile civile şi politice (ratificat de România
în  1993);  Convenţia  internaţională  privind
eliminarea  tuturor  formelor  de  discriminare
rasială  (ratificată  de  România  în  1970);
Convenţia împotriva torturii  şi a altor  pedepse
ori  tratamente  cu  cruzime,  inumane  sau
degradante  (ratificată  de  România  în  1990);
Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de
discriminare  faţă  de  femei  (ratificată  de
România  în  1981);  Convenţia  cu  privire  la
drepturile  copilului  (ratificată  de  România  în
1990); Convenţia privind drepturile persoanelor
cu dizabilităţi  (ratificată de România în 2011);
Convenţia  europeană  a  drepturilor  omului
(ratificată  de România  în  1994);  Carta  socială
revizuită  (ratificată  de  România  în  1999);
Convenţia  europeană  privind  lupta  împotriva
traficului de fiinţe umane (ratificată de România
în  2006);  Convenţia  europeană  pentru
prevenirea  torturii  şi  a  pedepselor  sau
tratamentelor inumane sau degradante (ratificată
de România  în  1994); Convenţia  cadru pentru
protecţia  minorităţilor  naţionale(ratificată  de
România în 1995), precum şi altele.

În  funcţie  de  tematica     abordată,     se  pot
deosebi  :

a) cercetări  care  au  abordat  o  tematică
generală;

b) cercetări  consacrate  instrumentelor  şi
mecanismelor  privind  protecţia  şi  promovarea
drepturilor omului şi evoluţia acestora în timp;

c) cercetări privind protecţia şi promovarea
drepturilor omului;

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

O  prezentare  exemplificativă  a  fiecărei
categorii de cercetări, demonstrează diversitatea

temelor abordate.

a)  Cercetări  care  au  abordat  o  tematică
generală:

- Promovarea culturii drepturilor omului;
- Continuitate  şi  discontinuitate  în

reglementarea  instituţiilor  fundamentale  de
drept civil şi de drept penal;

- Relaţia dintre dreptul la buna guvernare şi
buna administrare;

- Aspecte  privind  instituţia
Ombudsmanului pentru minorităţi;

- Medierea  în  raporturile  juridice
administrative;

- Corupţia  -  fenomen  care  afectează
drepturile omului;

- Exercitarea drepturilor omului şi limitele
acesteia;

- Educaţia privind cetăţenia europeană;
- Contribuţia  instituţiilor  Uniunii

Europene  la  promovarea  şi  protejarea
drepturilor omului;

- Libera circulaţie a cetăţenilor în spaţiul
european.

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

-  Formarea  şi  executarea  obligaţiilor
civile în temeiul noului Cod civil;

-  Drepturile  femeii  şi  rolul  Convenţiei
Consiliului  Europei  privind  prevenirea  şi
combaterea  violenţei  împotriva  femeilor  şi  a
violenţei domestice;

- Reglementări  privind  statutul
persoanelor care solicită protecţie internaţională
în România;

- Aspecte  din  jurisprudenţa  Curţii
Europene a Drepturilor  Omului privind liberul
acces la justiţie;

- Aspecte  privind  reglementarea
drepturilor copilului în România.

c) Cercetări privind protecţia şi promovarea
drepturilor omului:

- Promovarea  şi  protecţia  drepturilor
fundamentale în Uniunea Europeană;

- Prevederi  constituţionale  privind
protecţia socială a cetăţenilor;

-  Rolul jurisprudenţei în aplicarea unitară

48 DREPTURILE OMULUI



a legii;
- Egalitatea  de  şanse,  integrarea  şi

incluziunea socială a persoanelor cu handicap;
- Executarea hotărârilor Curţii Europene a

Drepturilor Omului;
- Aspecte ale evoluţiei drepturilor omului şi

funcţiei publice în România;
- Securitatea - concept multidimensional;
- Rolul  Parlamentului  European  şi

promovarea cetăţeniei europene;
- Politici ce vizează drepturile şi libertăţile

persoanelor cu dizabilităţi.

d)  Cercetări  consacrate  drepturilor  şi
libertăţilor fundamentale ale omului: civile şi
politice, economice, sociale, culturale; dreptul
la  pace,  dezvoltare  durabilă  şi  la  un  mediu
sănătos:

- Controlul  judiciar  asupra  administraţiei
publice. Contenciosul administrativ;

- Rolul  Ministerului  Public  în  aplicarea
principiului nediscriminării;

- Securitatea socială şi integrarea socială;
- Demnitatea umană şi excluderea socială;
- Reperele  democratice  ale

referendumului;
- Drepturi şi obligaţii pentru solicitanţii de

azil  şi  beneficiarii  unei  forme  de  protecţie  în
România;

- Consideraţii  privind  complexitatea  şi
importanţa libertăţii de exprimare în România;

-  Răspunderea  pentru  prejudiciu  produs
mediului;

-  Necesitatea  reorientării  educaţiei  ca
promotor al dezvoltării durabile;

- Dreptul la dezvoltare durabilă;
-  Responsabilitatea  juridică  în  dreptul  la

mediu.

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

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

Având în vedere Rezoluţia ONU 59/113 din
10  decembrie  2004,  prin  care  s-a  lansat
Programul mondial de educaţie în domeniul
drepturilor  omului pentru  perioada
2005–2015, Institutul Român pentru Drepturile
Omului a acţionat în concordanţă cu prevederile
conţinute în această rezoluţie şi a acordat şi în
cursul  anului  2013  o  atenţie  deosebită
intensificării  şi  diversificării  acţiunilor
concepute pentru dezvoltarea educaţiei.  Scopul
urmărit  a  fost  cel  al  formării  atitudinilor,
aptitudinilor  şi  comportamentelor  cetăţeneşti
specifice  unei  societăţi  democratice  şi  sporirii
interesului  şi  competenţelor  de  participare  la
viaţa  publică  a  cât  mai  multor  cetăţeni  din
rândul  tuturor  categoriilor  socio-profesionale,

atât tineri cât şi vârstnici.
Pentru  adaptarea  permanentă  a  activităţilor

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

 promovarea  educaţiei  în  domeniul
drepturilor omului;

 de  a  face  din  educaţia  în  domeniul
drepturilor omului o prioritate la nivel naţional,
regional şi internaţional; 

 formarea  cadrelor  didactice  din  sistemul
universitar  şi  preuniversitar  în  domeniul
drepturilor omului;

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

 formarea  de  formatori  în  domeniul
drepturilor omului;

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

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

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

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

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

Activităţile  de  formare  ale  IRDO  s-au
proiectat  şi  desfăşurat  la  iniţiativa  IRDO,  în
colaborare  cu  parteneri  ai  Institutului,  la
solicitarea  autorităţilor  centrale  şi  locale  sau a
unor grupuri socio-profesionale. Ele au îmbrăcat
diferite forme:
 - cursuri de formare de lungă durată, acreditate
de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN);
 -  cursuri  de formare  de scurtă  durată,  de tip
„contact”;
 -  activităţi  de  sensibilizare  a  unor  grupuri
sociale  privind  necesitatea  cunoaşterii  şi
respectării  drepturilor  omului  sau  a  unor
categorii de persoane;
 -  simpozioane,  conferinţe,  seminarii,  mese
rotunde, dezbateri etc.;
 - activităţi de diseminare;
 - prezentări ale unor volume, reviste ştiinţifice,
lucrări ştiinţifice, de informare, de popularizare
publicate sub egida Institutului.

Activităţi importante au fost realizate în anul
2013  împreună  cu  parteneri  din  rândul
organizaţiilor  neguvernamentale  cu  preocupări
preponderente  în  domeniul  educaţiei  pentru
drepturile omului, cu instituţii ale statului, dar şi
cu  instituţii  de  învăţământ  superior,  culte
religioase, asociaţii profesionale etc.

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

naţional, dar şi internaţional:
 coordonarea  Catedrei  UNESCO  pentru

drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă
de către  IRDO şi Universitatea  de Nord,  Baia
Mare,  activitate  cu  caracter  permanent,  care
include cursurile de masterat, singurele din ţară
de  acest  gen  (o  nouă  serie  de  masteranzi  a
absolvit în anul 2013);

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

 a  XIX-a  ediţie  a  cursurilor  Universităţii
Internaţionale a Drepturilor Omului, organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă,
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi
Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan Zlătescu”.  În
cadrul  temei  alese pentru acest  an „Drepturile
Omului – Realităţi, Perspective”, a fost subliniat
în  contextul  împlinirii  a  20  de  ani  de  la
Conferinţa Mondială de la Viena, 20 de ani de la
aderarea României la Consiliul Europei, 10 ani
de la revizuirea Constituţiei  României şi 6 ani
de la adoptarea Cartei Drepturi Fundamentale a
Uniunii  Europene  importanţa  promovării  şi
protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale  omului,  punându-se  accent  pe  evoluţiile
recente  în  domeniul  reglementărilor,
mecanismelor  şi  instituţiilor  de  drepturile
omului.  S-a  evidenţiat  implicarea  activă  a
României  în  efortul  comun  al  statelor  pentru
crearea Consiliului Drepturilor Omului, precum
şi  în  procesul  de  revizuire  a  funcţionării
acestuia, necesar promovării drepturilor omului
într-un mod cât mai eficient posibil.  Cu prilejul
acestor dezbateri s-a analizat importanţa acestui
moment  pentru  domeniul  protecţiei  şi  al
promovării drepturilor omului, atât prin prisma
progreselor realizate în ultimii 20 ani, cum ar fi,
de  exemplu,  cele  privind  drepturile  femeilor,
copiilor,  ale  persoanelor  cu  dizabilităţi,  cât  şi
prin dezvoltarea unui cadru legal care să permită
sancţionarea  abuzurilor  şi  a  încălcărilor
drepturilor  omului,  rolul  educaţiei  în
promovarea  şi  protecţia  drepturilor  omului,
cultivarea  respectului  pentru  valorile  comune,
rolul  educaţiei  ca  mijloc  de  prevenire  a
intoleranţei, importanţa dreptului la informare în
domeniul  sănătăţii,  precum  şi  demersurile
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educaţionale  ce  trebuie  întreprinse  pentru  a
creşte forţa actului educativ pentru demnitate.

 a  XX-a  ediţie  a  concursurilor  naţionale
ale  elevilor  „Olimpiada  de  educaţie  şi  cultură
civică” şi, respectiv, „Democraţie şi toleranţă”;

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

1.  Educarea  tinerei  generaţii  în  spiritul
respectării  drepturilor  şi  libertăţilor
fundamentale  ale  omului,  al  demnităţii  şi
toleranţei, al schimbului liber de opinii este un
obiectiv care de peste un deceniu face obiectul
unui  parteneriat  între  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  şi  Ministerul  Educaţiei
Naţionale,  care  se  concretizează  prin
desfăşurarea  unor  activităţi  devenite
tradiţionale:  concursurile  şcolare  naţionale
„Olimpiada de educaţie civică şi cultură civică”
şi „Democraţie şi toleranţă”, cursuri de formare
continuă pentru profesori şi învăţători; colocvii,
simpozioane şi dezbateri (a se vedea Anexa A)
pe teme privind diferite aspecte ale activităţii de
educaţie  pentru  drepturile  omului  şi,  nu  în
ultimul  rând,  Concursul  de  creativitate
didactică  în  domeniul  materialelor  auxiliare
destinate  educaţiei  pentru  drepturile  omulu,
democraţie şi o cultură a păcii în învăţământul
preuniversitar.

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

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

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

a)  Olimpiada  naţională de  ştiinţe

socio-umane
Conceptul  de  drepturi  şi  libertăţi

fundamentale ale omului izvorăşte din nevoia şi
dorinţa  oamenilor  pentru  o  viaţă  în  care
demnitatea şi valoarea fiecăruia să fie respectată
şi protejată. În acest sens, a fost desfăşurată în
luna aprilie  2013,  faza finală  a  Olimpiadei  de
ştiinţe  socio-umane,  la  Baia  Mare,  care  fost
organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale în
parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului.  Acest concurs este unul de
excelenţă,  care  se  adresează  elevilor  cu
aptitudini  în  domeniul  ştiinţelor  socio-umane,
subsumându-se  nevoii  de  educaţie  în  vederea
asumării rolului şi statutului de cetăţean al unei
societăţi  democratice,  în  vederea  formării  şi
dezvoltării competenţelor de participare la viaţa
publică, a spiritului social critic şi a capacităţii
de toleranţă.

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

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

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

Concursul,  a  cărui  ediţie  în  anul  2013  s-a
desfăşurat  la  Braşov,  a  urmărit  dezvoltarea
competenţelor de cooperare la nivelul grupului,
stimulând  preocupările  pentru  cunoaşterea
conceptelor:  democraţie,  toleranţă,  drepturile
omului, drepturile copilului şi a relaţiilor dintre
acestea,  cunoaşterea  principalelor  reglementări
naţionale  şi  internaţionale  în  materie  şi,  nu în
ultimul  rând,  exersarea  de  către  elevi  a
atitudinilor  şi  comportamentelor  democratice,
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tolerante,  a  spiritului  civic  şi  formarea
deprinderilor  de implicare  în  viaţa  comunităţii
educaţionale şi locale din care elevii fac parte.

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

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

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

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

La cele şase ediţii ale concursului organizate
până  în  prezent  au  fost  înscrise  lucrări
aparţinând  cadrelor  didactice  din  majoritatea
judeţelor ţării, fapt apreciat ca fiind unul benefic
şi  constructiv,  în  spiritul  educaţiei  pentru
drepturile  omului,  democraţie  şi  o  cultură  a
păcii,  semne  evidente  ale  unei  permanente
preocupări pentru libera exprimare a drepturilor
omului. 

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

Lucrările  cele  mai  bune  au  primit  diplome
din partea Institutului Român pentru Drepturile
Omului  şi  Ministerului  Educaţiei  Naţionale
precum  şi  catalogul  lucrărilor  prezentate  la
concurs.

3.  În  domeniul  pregătirii  continue  a
învăţătorilor  şi  profesorilor  care  realizează
educaţia  pentru  drepturile  omului,  în  anul
2013,  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului,  în  parteneriat  cu  Casa  Corpului
Didactic  Bucureşti,  a  continuat  programul  de
formare  acreditat  de  Ministerul  Educaţiei
Naţionale  (MEN)  „Educaţie  pentru  drepturile
omului  şi  ale  copilului”,  proiect  aprobat  de
MEN  şi  IMB,  publicul  ţintă  vizat  în  cadrul
acestui  program  fiind  constituit  din  cadre
didactice şi didactic-auxiliare  din învăţământul
preuniversitar.

Programul  creat  ca  urmare  a  solicitărilor
numeroase venite din rândul cadrelor didactice
şi care are o durată privind acreditarea de 4 ani
reprezintă  un  sprijin  real  în  realizarea
proiectelor   şi  programelor  educaţionale
naţionale şi internaţionale.

Scopul  acestui  program  priveşte  formarea
personalului didactic pentru  sprijinirea elevilor
în  procesul  cunoaşterii  şi  conştientizării
drepturilor omului şi ale copilului,  a legislaţiei
naţionale  şi  internaţionale  în domeniu,  precum
şi  pentru  afirmarea  unei  cetăţenii  democratice
europene. Aprofundarea cunoştinţelor privitoare
la  principalele  mecanisme  şi  instrumente  cu
caracter  universal,  regional  şi  naţional  din
domeniul  promovării  şi  protecţiei  drepturilor
omului,  formarea  atitudinilor  de  angajare,  de
implicare activă în societatea civilă, în formarea
şi  perfecţionarea  continuă  în  domeniul
drepturilor  omului  şi  cel  mai  important
analizarea  unor  situaţii  concrete  privitoare  la
protecţia copilului. 

4. Activităţi  consacrate  administrării
justiţiei

S-au desfăşurat activităţi pentru o mai bună
cunoaştere  a  celor  mai  importante  drepturi  pe
care  le  au  cetăţenii  şi  pentru  a  promova
drepturile  justiţiabililor.  Cunoaşterea  lor
reprezintă  condiţia  esenţială  pentru  asigurarea
apărării  şi  valorificării  drepturilor  tuturor
cetăţenilor.  Constituţia  şi  legislaţia  internă
consacră  principiile  privind:  accesul  liber  la
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justiţie,  egalitatea  în  faţa  legii,  dreptul  la  un
proces  echitabil  şi  la  soluţionarea  cauzelor
într-un termen rezonabil, dreptul la apărare etc. 

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

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

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

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

- 68 de ani de la crearea ONU;
-  65  de  ani  de  la  adoptarea  Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului;
- 58 de ani de la aderarea României la ONU;
- 48 de ani de la intrarea în vigoare a Pactului
internaţional  privind  drepturile  civile  şi
politice  şi  a  Pactului  internaţional  privind
drepturile economice, sociale şi culturale;
-  20  de  ani  de  la  Conferinţa  Mondială  a
Drepturilor  Omului  de  la  Viena  şi  de  la
adoptarea  Declaraţiei  şi  a  Programului  de
acţiune;
- 20 de ani de la adoptarea „Principiilor de la
Paris” de către Adunarea Generală a ONU;
-  63  de  ani  de  la  adoptarea  Convenţiei
europene pentru apărarea  drepturilor  omului
şi a libertăţilor fundamentale;
-  20  de  ani  de  la  aderarea  României  la
Consiliul Europei;
- 38 de ani de la înfiinţarea OSCE;
-  15  ani  de  la  crearea  Catedrei  UNESCO

pentru drepturile omului, democraţie şi pace;
- Dreptul la fericire - componentă a dreptului
la  dezvoltare  durabilă  potrivit  Rezoluţiei
65/309 a Adunării Generale a ONU;
- Deceniul privind educaţia pentru dezvoltare
durabilă (2005 – 2015);
-  2013 –  Anul european  al  cetăţenilor
(conferinţe,  dezbateri  şi  comunicări
organizate  periodic  la  sediul  Institutului
având ca temă „cetăţenia europeană”).

b) Coordonarea Catedrei UNESCO pentru
drepturile omului democraţie, pace şi toleranţă

Catedra,  unica  catedră  din  această  zonă  a
Europei,  funcţionează în baza unui acord între
Organizaţia  Naţiunilor  Unite  pentru  Educaţie,
Ştiinţă  şi  Cultură  –  Paris  şi  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  împreună  cu
Universitatea de Nord Baia Mare. Ea reprezintă
un  centru  pilot  de  cercetare,  dezbatere  şi
formare  la  nivel  postuniversitar,  în  anul  2013
absolvind  masteratul  în  drepturile  omului,
democraţie,  pace şi toleranţă o nouă promoţie;
această formă de pregătire asimilează rezultatele
cercetării  naţionale  şi  internaţionale,  ţinând
pasul  cu  progresele  şi  evoluţiile  din  domeniul
său specific. Menţionăm că Institutul este prima
şi  după  cunoştinţele  noastre  singura  instituţie
naţională  care  coordonează,  în  sistemul  de
parteneriat al programelor UNESCO, activitatea
unei Catedre de Drepturile Omului, Democraţie
şi Pace. La cursurile de masterat sau de formare
continuă  organizate  de  Catedra  UNESCO  au
participat  parlamentari,  reprezentanţi  ai
guvernului, organizaţii neguvernamentale, cadre
didactice ş.a.

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

În 2013 s-au desfăşurat numeroase acţiuni de
formare  fiind  obţinute  rezultate  semnificative.
Amintim astfel:

 Simpozionul  cu  tema  „Holocaustul,  o
lecţie  de  genocid”,  organizat  cu  ocazia  Zilei
Internaţionale  de  comemorare  a  victimelor
holocaustului,  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,
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pace şi toleranţă şi  Asociaţia  pentru Naţiunile
Unite  din  România,  Asociaţia  pentru
Promovarea  Drepturilor  Femeilor,  Asociaţia
Family  Forum,  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia,
Liga  Independentă  Română  pentru  Drepturile
Copilului  şi  Tânărului  şi  Asociaţia  Română
pentru  Libertate  Personală  şi  Demnitate
Umană;

 Manifestări  organizate  împotriva
discriminării şi încurajării toleranţei în şcoli cu
tema „Să  spunem nu rasismului!”  şi  expoziţii
tematice,  de  către  Şcoala  gimnazială
„I.A.Bassarabescu”  şi  Colegiul  Naţional
„J.Monnet” din Ploieşti,  Asociaţia  Adolescenţa
în  parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului;

 Conferinţa cu tema „Instituţiile naţionale
de drepturile omului şi activitatea lor în cadrul
grupurilor  de  lucru  ale  Agenţiei  pentru
Drepturile  Fundamentale”  organizată  de  cu
Institutul Român pentru Drepturile Omului;

 Simpozionul  consacrat  Zilei
Internaţionale  de  Conştientizare  a  Autismului
organizat,  în  cadrul  campaniei  cu  tema
„Săptămâna de conştientizare a autismului” de
către Institutul Român pentru Drepturile Omului
în colaborare cu Asociaţia Naţiunilor Unite din
România şi Şcoala Naţională de Studii Politice
şi Administrative;

 Masă  rotundă  dedicată  Zilei
Internaţionale  a  Sănătăţii  cu  tema  propusă  de
Organizaţia  Naţiunilor  Unite  care  se  referă  la
controlul  tensiunii  arteriale,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu  Asociaţia  Naţiunilor  Unite  din
România,  Asociaţia  Română  pentru  Drepturile
Femeii,  Asociaţia  Română  pentru  Apărarea
Drepturilor  Omului  la  Vârsta  a  Treia, Liga
Independentă Română pentru Drepturile Omului
la  Cultură  şi  Sănătate,  Asociaţia  Clubul  de  la
Cheia  şi  cu  concursul  membrilor  Institutului
Internaţional de Drept de Expresie şi Inspiraţie
Franceză;

 Dezbatere  cu  tema  „Consiliul  pentru
Minorităţile Naţionale la douăzeci de ani de la
înfiinţare”  organizată  de  Institutul  Român

pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,
democraţie, pace şi toleranţă;

 Conferinţa  cu tema „Legislaţia  naţională
în  domeniul  azilului  şi  modul  de  aplicare  a
acesteia”, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,
pace şi toleranţă;

 Dezbatere cu tema „Educaţia în domeniul
drepturilor  omului  şi  sancţionarea  tuturor
formelor  de  discriminare”,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi
şi  Asociaţia  pentru  Naţiunilor  Unite  din
România;

 Conferinţa  „Împreună  în  Europa”
organizată  de  Colegiul  „Barbu  Ştirbei”  din
Călăraşi  având  ca  partener  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  la  Proiectul  de
campanie  cu  titlul  „Drepturile  noastre  în
Uniunea Europeană”;

 Masă rotundă organizată  cu ocazia  Zilei
Internaţionale  împotriva  fascismului  şi
antisemitismului  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului;

 Conferinţa cu tema „20 de ani de muncă
pentru drepturile voastre” cu ocazia Zilei de 10
decembrie  –  Ziua  Internaţională  a  Drepturilor
Omului, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Universitatea  Ovidius,  Centrul  de  Studii  şi
Cercetării  Religioase  şi  Juridico-Canonice  al
Celor  Trei  Religii  Monoteiste  al  facultăţii  de
teologie  şi  Facultatea  de  Drept  şi  Ştiinţe
Administrative;

 Simpozionul cu participare internaţională
„20 de ani de muncă pentru drepturile voastre”
cu  ocazia  Zilei  de  10  decembrie  -  Ziua
Internaţională a Drepturilor Omului, desfăşurat
în  Sala  Drepturilor  Omului,  a  Camerei
Deputaţilor,  Parlamentul  României.
Simpozionul  a fost organizat de către Comisia
pentru  drepturile  omului,  Culte  şi  problemele
minorităţilor  naţionale  împreună  cu  Institutul
Român pentru Drepturile Omului. 
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III. ORGANIZAREA UNOR ACTIVITĂŢI SPECIFICE 
DEDICATE DREPTURILOR OMULUI

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

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

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

Este de remarcat  faptul  că în mod constant
Institutul  a  atras  de  multe  ori  participarea  la
manifestările sale şi a determinat implicarea în
organizarea  lor  a  numeroşi  factori  cu  atribuţii
sau preocupări în domeniul drepturilor omului,
din  cadrul  Parlamentului,  al  Guvernului,  al
organismelor  guvernamentale  şi
neguvernamentale sau organizaţii internaţionale
şi  regionale.  Prin  antrenarea  acestor  factori  –
prin  contribuţia  pe  care  au  avut-o  venind  cu
lucrări, materiale proprii, prezentări, comunicări
sau  cu  expertize  sau  rapoarte  din  partea
instituţiilor  sau  organizaţiilor  pe  care  le-au
reprezentat – s-a urmărit o mai bună comunicare
şi  o  mai  strânsă  colaborare  pentru  găsirea  şi
aplicarea  unor  soluţii  mai  eficiente  pentru
ameliorarea  situaţiei  drepturilor  omului  în
România.

Institutul Român pentru Drepturile Omului a
organizat  numeroase  întâlniri  şi  dezbateri

consacrate  afirmării,  promovării  şi  protecţiei
drepturilor omului (a se vedea anexa A) la care
au  participat  personalităţi  din  ţară  şi  de  peste
hotare  care  au  preocupări  în  domeniul
drepturilor omului.

Egalitatea de şanse
Şi  în  2013,  Institutul  Român  pentru

Drepturile Omului a acordat un interes deosebit
promovării  şi  cunoaşterii  de  către  instituţiile
publice  şi  persoanele  fizice  a  prevederilor
Convenţiei  Consiliului  Europei  privind
prevenirea  şi  combaterea  violenţei  împotriva
femeilor  şi  a  violenţei  domestice.  Astfel,  prin
evenimente,  dezbateri  şi  întâlniri  organizate
alături  de  reprezentanţi  ai  societăţii  civile,  a
susţinut  semnarea  şi  ratificarea  acestui
document de ţara noastră. 

Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare  cu  Asociaţia  Română  pentru
Apărarea  Drepturilor  Femeii,  Asociaţia  pentru
Naţiunile Unite din România şi Asociaţia Clubul
de la Cheia a organizat o masă rotundă cu tema
„Rolul  femeii  în  societatea  modernă”,
eveniment la care au fost invitaţi specialişti din
domeniul  drepturilor  omului  şi  al  drepturilor
femeii,  pentru  un  dialog  amplu  şi  complex.
Întâlnirea  a  avut  ca  obiectiv  principal
identificarea  unor  acţiuni  concrete  pentru
asigurarea  respectării  şi  promovării  drepturilor
femeii  în  toate  sectoarele  societăţii.  În  cadrul
lucrărilor s-a prezentat şi analizat modul în care
drepturile  femeilor  sunt  reglementate  la  nivel
internaţional  şi  regional.  Astfel,  s-a  subliniat
faptul  că  în  prezent  drepturile  femeilor  sunt
exprimate  într-o  gamă  largă  de  tratate
internaţionale,  de  declaraţii  şi  angajamente
politice  la  nivel  internaţional,  regional  şi
naţional. În acest sens, documentul cel mai nou
îl  reprezintă  Convenţia  Consiliului  Europei
privind  prevenirea  şi  combaterea  violenţei
împotriva  femeilor  şi  a  violenţei  domestice.
Acest  instrument  încearcă  să  schimbe
mentalitatea şi sentimentele  indivizilor, fiind o
chemare  adresată  societăţii.  Este,  în  opinia
specialiştilor  din  domeniu,  primul  tratat
internaţional care conţine o definiţie a genului,
astfel se recunoaşte faptul că femeile şi bărbaţii
nu  sunt  doar  diferiţi  din  punct  de  vedere
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biologic  ci  există  şi  o  categorie  a  genului,
definită  social,  care  le  conferă  femeilor  şi
bărbaţilor  roluri  şi  comportamente  specifice.
Totodată,  ratificarea  documentului  presupune
introducerea în dreptul intern al statelor membre
a  unor  infracţiuni  noi,  precum  mutilarea
genitală,  căsătoria  forţată,  avortul  forţat  sau
sterilizarea forţată. 

Cu  acest  prilej  s-a  subliniat  şi  rolul
Instituţiilor  Naţionale  de  Drepturile  Omului
(INDO) în  promovarea  şi  protecţia  drepturilor
femeilor şi fetelor, cu referire la Conferinţa cu
aceeaşi temă ce a avut loc la Amman şi care a
avut  ca  finalitate  adoptarea  Declaraţiei  şi
Programului de acţiune de la Amman. Prin cele
două documente instituţiile naţionale şi-au luat
angajamentul ca promovarea acestor drepturi să
devină  o prioritate  în  activitatea  lor, fiind  pus
accentul pe educaţie, activitatea de monitorizare
a  modului  în  care  statele  se  conformează
obligaţiilor lor de a respecta,  proteja şi realiza
aceste drepturi.

Un  alt  eveniment  important  a  fost  şi
simpozionul cu tema „Egalitatea de şanse pentru
persoanele cu handicap”, organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi
Administrative şi Institutul Internaţional pentru
Drepturile Omului.

Nediscriminare
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului

subliniază  necesitatea  existenţei  unor  măsuri
concrete  de  combatere  a  discriminării,
rasismului  şi  xenofobiei.  În  2013,  IRDO  a
susţinut  un  permanent  dialog  între  instituţiile
guvernamentale  şi  organizaţiile
neguvernamentale  pentru  apărarea  drepturilor
omului şi în special a unor anumite categorii de
persoane,  fiind  pus  accentul  pe  importanţa
existenţei unor instituţii puternice care să pună
în  aplicare  legislaţia  anti-discriminare  şi,
totodată, să participe la dezvoltarea ei. 

Cu  ocazia  săptămânii  acţiunii  europene
împotriva rasismului (16-24 martie), săptămână
în  care  cetăţenii  oraşelor  europene  au  fost
invitaţi  să  ia  poziţie  împotriva  rasismului  prin
organizarea  de  evenimente  care  să
conştientizeze  opinia  publică  şi,  în  special,
tânăra generaţie cu privire la pericolul pe care îl
reprezintă  rasismul  în  context  internaţional,
IRDO  a  organizat  o  serie  de  manifestări  şi

campanii  în  universităţi,  şcoli  şi  instituţii
publice  din  Bucureşti  şi  din  ţară.  Potrivit
campaniei din acest an, diversitatea poate apărea
chiar şi în cadrul unui grup omogen. Identităţile
noastre  au  mai  multe  straturi  şi  combinaţia
dintre  acestea  ne  fac  unici.  Diversitatea
înseamnă  să  rămânem  împreună  acceptând
faptul  că  suntem  diferiţi  şi  încercând  să
rămânem toleranţi şi deschişi faţă de toţi cei din
jurul nostru.

Cu  sprijinul  Catedrei  UNESCO  pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă
şi al Asociaţiei Clubul de la Cheia „Victor Dan
Zlătescu”,  au  fost  organizate  sesiuni  de
informare şi expoziţii de carte în cadrul cărora
s-au  diseminat  cele  mai  recenta  publicaţii  ale
IRDO, precum şi revista ştiinţifică trimestrială a
IRDO.

În  judeţul  Prahova,  cu  sprijinul  Institutului
Român  pentru  Drepturile  Omului,  Fundaţia
Adolescenţa  din  Ploieşti  a  iniţiat  o  serie  de
manifestări  de  combatere  a  rasismului  şi  a
discriminării:  un  concurs  de  eseuri,  reportaje,
desene,  adevărate  campanii  de  raliere  la
mişcările  europene si  mondiale  ale  copiilor  şi
tinerilor,  sub competenta  îndrumare  a  cadrelor
didactice.  Fundaţia  a  angrenat  câteva  şcoli  în
această campanie.

În  cadrul  concursurilor  de  eseuri  şi  desene
dedicate  temei  „Să  spunem  NU  rasismului”,
tinerii au fost invitaţi să participe luând atitudine
împotriva  manifestărilor  sau  a  gesturilor  care
induc  ideea  discriminării  şi  rasismului  în
universul  apropiat  în  care  îşi  desfăşoară
activitatea, în existenţa lor cotidiană. În efortul
comun  de  conştientizare  a  opiniei  publice  cu
privire  la  pericolul  răspândirii  rasismului  şi  a
atitudinilor  de  intoleranţă  s-au  diseminat
materiale informative şi afişe în special în şcoli
şi universităţi unde s-a insistat asupra aspectului
educaţiei  pentru  diversitate  şi  acceptarea
acesteia ca pe o trăsătură specifică nu numai a
unui  popor sau a unei minorităţi,  ci  a fiecărui
individ în parte, care este unic pe planetă. 

Totodată, IRDO a organizat un simpozion în
colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă,
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din
România,  Asociaţia  română  pentru  apărarea
drepturilor  omului  la  vârsta  a  treia,  Asociaţia
Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan  Zlătescu”,
precum  şi  reprezentanţi  ai  Institutului
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Internaţional  de  Drept  de  Expresie  Franceză.
Tema simpozionului  a  fost  „Oraşele  Europene
iau  poziţie  împotriva  rasismului  -  educaţia
pentru  combaterea  rasismului,  xeonofobiei  şi
intoleranţei”.

Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de activitate
a  Consiliului  Minorităţilor  Naţionale  (CMN),
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului
(IRDO)  a  organizat,  în  perioada  15-17 aprilie
2013,  un  ciclu  de  manifestări  ştiinţifice  în
colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă
şi  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din
România.  În  acest  context  a  fost  prezentată
activitatea  CMN  de  la  începuturi  până  astăzi
fiind  evidenţiat  cum,  timp  de  20  de  ani,
structura  şi  importanţa  Consiliului  au  suferit
modificări  în funcţie de interesele politice faţă
de  problematica  minorităţilor  naţionale.  S-a
subliniat faptul că, încă de la înfiinţare, CNM a
avut ca parteneri Comisiile de drepturile omului
ale  Parlamentului  României,  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului,  precum  şi  unele
organizaţii internaţionale şi a activat cu sprijinul
guvernului pe probleme de minorităţi şi pentru
perfectarea  legislaţiei  în  domeniu,  în  vederea
îndeplinirii  condiţiilor  aderării  României  la
Consiliul  Europei,  la  NATO  şi  la  Uniunea
Europeană.  Totodată,  în  cadrul  dezbaterilor  au
fost  făcute  propuneri  privind  perfecţionarea
legislaţiei în domeniu.

Cu ocazia  Zilei  Internaţionale  a Drepturilor
Omului,  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului  şi  Comisia  pentru  drepturile  omului,
culte  şi  problemele  minorităţilor  naţionale,
Camera Deputaţilor, au organizat un Simpozion
internaţional  cu  tema  „20  de  ani  de  muncă
pentru drepturile voastre”. Dezbaterile s-au axat
pe două teme fundamentale, expuse în cadrul a
două  paneluri  de  lucru:  „Rolul  ONU  în
promovarea  şi  apărarea  drepturilor  Omului.
Documente  Fundamentale”  şi  „Spaţiul
European  al  Drepturilor  Omului.  Aspecte  şi
instrumente  juridice  privind  reglementarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale”. În acest
context,  având  în  vedere,  totodată,  tema  şi
concluziile  Conferinţei  anuale  a  Drepturilor
Fundamentale  -  „Combaterea  urii  şi  a
infracţiunilor motivate de ură în UE”, organizată
de  Agenţia  pentru  Drepturi  Fundamentale  a
Uniunii  Europene  şi  Preşedinţia  lituaniană  a
Consiliului, a fost anunţată înfiinţarea grupului

parlamentar  de  lucru  pentru  combaterea
infracţiunilor  motivate  de  ură.  Constituirea
acestui  grup  parlamentar  este  cu  atât  mai
necesară cu cât la nivelul Uniunii Europene, la
începutul anului 2014, va avea loc o revizuire a
cadrului legislativ în domeniul discriminării şi a
xenofobiei. 

Drepturile copilului 
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului

acordă  un  interes  deosebit  promovării  şi
protecţiei drepturilor copilului, având în vedere
prevederile Convenţiei internaţionale cu privire
la  drepturile  copilului,  dar  şi  instrumentele
regionale  privind  adopţia  copiilor,  lupta
împotriva traficului de fiinţe umane ş.a. Astfel,
în anul 2013 activitatea desfăşurată de Institut a
privit aspecte legate de îmbunătăţirea legislaţiei
din  domeniu,  dreptul  la  educaţie  al  acestora,
nediscriminarea anumitor categorii de copii. 

Institutul  Român pentru drepturile omului a
organizat  o serie  de dezbateri  şi  mese rotunde
din care amintim dezbaterea cu tema „Investiţia
în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării
–  Recomandarea  Comisiei  nr.  2013/112/UE”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România; Conferinţa
cu  tema  „Copiii  şi  familiile  se  pronunţă
împotriva  sărăciei”  organizată  cu  ocazia  Zilei
Internaţionale  pentru  Eliminarea  Sărăciei  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi şi Asociaţia
pentru  Naţiunile  Unite  din  România;  Masă
rotundă  cu  tema  „Şi  noi  avem  drepturi”
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu   Liga
Română  pentru Apărarea Drepturilor Copilului
şi Tânărului şi Asociaţia Clubul de la Cheia cu
ocazia  Zilei  Internaţionale  a  Drepturilor
Copilului,  ziua  în  care  Adunarea  Generală  a
Naţiunilor Unite a adoptat Convenţia drepturilor
copilului.

Totodată,  au  fost  organizate  şi  o  serie  de
cursuri  cu  tema  „Educaţie  pentru  drepturile
omului şi ale copilului” pentru cadrele didactice
şi  didactic-auxiliare  din  învăţământul
preuniversitar  de  Casa  Corpului  Didactic
Bucureşti în parteneriat cu Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Institutul Român pentru Drepturile
Omului.

Protecţia  drepturilor copilului  în România a
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fost  si  tema  întâlnirii  dintre  reprezentanţii
Institutului şi doamna Olga Borzova, membru al
Comisiei  pentru  afaceri  sociale,  sănătate  şi
dezvoltare  durabilă  a  Adunării  Parlamentare  a
Consiliului Europei. Întâlnirea a făcut parte din
procesul  de documentare  în  vederea  elaborării
raportului  „Serviciile  sociale  în  Europa:
legislaţie  şi  practici  cu  privire  la  separarea
copiilor  de familiile  lor  în  statele  membre  ale
Consiliului  Europei”  şi  a  fost  organizat  de
Parlamentul  României,  Delegaţia  la  Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei.

Accesul la justiţie
Respectarea  prevederilor  art.  5  şi  6  din

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

Dintre  evenimentele  importante  organizate
de  Institut  amintim  conferinţa  internaţională
„Eficienţa  normelor  juridice.  De  la  teorie  la
practică”  aflată  la  cea  de  a  doua  ediţie
organizată de Facultatea de Drept a Universităţii
„Dimitrie  Cantemir”  din  Cluj-Napoca  în
colaborare  cu  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului şi alţi parteneri. Evenimentul
a  reprezentat  nu  numai  un  moment  dedicat
domeniului  drepturilor  omului  şi  reflectării
acestuia  în preocupările  lumii  universitare,  dar
şi  un  bun  prilej  de  a  inaugura  seria  de
manifestări dedicate aniversării a 20 de ani de la
Conferinţa Mondială a Drepturilor Omului de la
Viena şi de la adoptarea în cadrul Conferinţei a
Declaraţiei  şi  a  Programului  de  acţiune,
document  de  referinţă  în  lupta  pentru
promovarea  şi  respectarea  drepturilor  şi
libertăţilor fundamentale  ale omului.  De altfel,
acest  document  a fost  deja  denumit,  în  cadrul
reuniunii  finale  a  Conferinţei,  cea  de-a  doua
Declaraţie Universală a Drepturilor Omului. 

În acest context s-a evidenţiat şi rolul pe care
l-a  avut  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului în cadrul Conferinţei de la Viena, dar şi

importanţa  pe  care  a  avut-o  Colocviul
internaţional  cu  tema  „Reforma  instituţiilor
internaţionale  pentru  protecţia  drepturilor
omului” organizat de Institut în perioada 15-17
martie 1993, la Bucureşti,  prilej cu care a fost
adoptată „Declaraţia de la Bucureşti”, devenită
ulterior document oficial al Adunării Generale a
ONU5,  eveniment  considerat  de  Centrul  ONU
de la  Geneva ca reuniune-satelit  a  Conferinţei
Mondiale a Drepturilor Omului.

Manifestarea a oferit posibilitatea de a privi
spre  trecut  şi  de  a  judeca  faptele  unei  istorii
recente  şi,  în  acelaşi  timp,  foarte  actuale,
evoluţia  înregistrată  de  aceste  linii  directoare
din „secolul religiei drepturilor omului” şi până
în prezentul marcat de numeroasele schimbări în
plan  geopolitic,  economic  şi  social,  care  s-au
repercutat inevitabil şi asupra Europei. Lucrările
conferinţei  s-au  desfăşurat  în  două  secţiuni,
respectiv  drept  privat  şi  drept  public.  De
asemenea,  în  cadrul  conferinţei  au  fost
organizate şi două ateliere ce au tratat teme ca:
dreptul  de  autor  -  limite  şi  excepţii  şi
individualizarea pedepsei.

Simpozionul cu tema „Cooperarea la nivelul
administraţiei publice pentru crearea unui spaţiu
de libertate şi securitate” organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi
Asociaţia pentru Drepturile Omului la un Mediu
Sănătos. 

Dezbatere  cu  tema  „Protocolul  nr.15  al
Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor
omului  şi  a  libertăţilor  fundamentale  -  un
protocol  de  reformă”,  organizată  de  Asociaţia
pentru  Promovarea  Drepturilor  Familiei
„Family Forum” şi IRDO.

De  asemenea,  alături  de  Universitatea
Creştină  „Dimitrie  Cantemir”,  Institutul  a
participat  la  organizarea  unor  evenimente  ca:
Simpozionul  cu  tema  „Justiţia  şi  drepturile
omului  ”şi  „Răspunderea  obiectivă  şi
răspunderea bazată pe vinovăţie”.

Institutul,  prin  cercetătorii  săi,  şi-a  adus
concursul  la  organizarea  unor  manifestări,
precum  Simpozionul  cu  tema  „Justiţia  şi
drepturile  omului”  sau  conferinţa  cu  tema
„Continuitate  şi  discontinuitate  în  dreptul
român”,  evenimente  organizate  şi  găzduite  de
Institutul  de  Cercetări  Juridice  „Acad.  Andrei

5 A se vedea A/conf. 157/PC/42/Add. 8/27.04.1993.
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Rădulescu”  al  Academiei  Române,  instituţie
parteneră IRDO. În cadrul acestor dezbateri au
fost  discutate  teme  precum:  realizarea
drepturilor  fundamentale  prin  jurisprudenţa
constituţională,  descoperirea  principiului
supremaţiei  dreptului  UE  de  către  instanţele
judecătoreşti  din România,  drepturile  omului  -
de la universalismul principiilor la relativismul
cultural  şi  religios,  impactul  mecanismului  de
verificare  şi  cooperare  asupra  ordinii  juridice
române, regimul juridic al drepturilor femeii din
perspectiva Constituţiei României ş.a.

Totodată, cercetătorii au participat cu studii şi
lucrări  în  cadrul  unor  conferinţe  şi  sesiuni
precum:  Conferinţa  Internaţională  cu  tema
„Provocările  secolului  21  în  drept  şi
administraţie  publică”,  organizată  de
Departamentul  de  Drept  şi  Administraţie
Publică  din  cadrul  Universităţii  „Petru Maior”
în  colaborare  cu  Fundaţia  „Pro  Iure”  şi
universităţi  din  Franţa,  Ungaria  şi  Italia;
Conferinţa  cu  tema  “Acceptarea  de  către
România  a  jurisdicţiei  obligatorii  a  Curţii
Internaţionale de Justiţie. Avantaje şi tendinţe”;
Cea  de  a  XVI  ediţie  a  Zilelor  juridice
franco-române, cu tema generală „Patrimoniul”;
Conferinţa  privind  drepturile  fundamentale  cu
tema „Combaterea infracţiunilor motivate de ură
în  Uniunea  Europeană”,  organizată  de
Preşedinţia  Consiliului  Uniunii  Europene
deţinută de Lituania şi Agenţia pentru Drepturile
Fundamentale  a  Uniunii  Europene;  Conferinţa
cu tema „Bazele justiţiei: Conturarea politicilor
în  domeniul  justiţiei  din  Europa  pentru
următorii  ani”  organizată  de  Comisia
Europeană.

Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului
este  membru  în  grupul  de  lucru  juridic  din
cadrul Reţelei Europene a Instituţiilor Naţionale
pentru  Drepturile  Omului.  În  acest  sens  a
participat activ atât în cadrul temelor de discuţie
privind  reforma Curţii  Europene a  Drepturilor
Omului  cât  şi  la  elaborarea  şi  prezentarea  la
nivel  naţional  şi  regional  a  propunerilor
grupului cu privire la intervenţiile ca părţi terţe
în cadrul  cazurilor  aflate  pe rolul  Curţii  de la
Strasbourg.

Dreptul la sănătate 
Institutul Român pentru Drepturile Omului a

desfăşurat numeroase activităţi având ca suport
problematica dreptului  la sănătate.  Amintim în

acest  sens  masa  rotundă  dedicată  Zilei
Internaţionale  a  Sănătăţii,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite
din  România,  Asociaţia  Română  pentru
Drepturile Femeii, Asociaţia Clubul de la Cheia
–  „Victor  Dan  Zlătescu”  şi  cu  concursul
membrilor Institutului Internaţional de Drept de
Expresie şi Inspiraţie  Franceze. 

Simpozion  cu  tema  „Protejarea
sănătăţii-controlul tensiunii arteriale”, organizat
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţeană
Maramureş şi în parteneriat cu Asociaţia pentru
Naţiunile Unite din România, Asociaţia Clubul
de  la  Cheia  şi  Asociaţia  Română  pentru
Drepturile Femeii.

Dezbatere  cu  tema  „Să  lucrăm  împreună
pentru sănătate”, organizată de Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi
Asociaţia Clubul de la Cheia. Masa rotundă cu
tema „Trăind cu scleroză multiplă în România”,
organizată  de  Societatea  de  Scleroză  Multiplă
din România.

De asemenea IRDO a fost  reprezentat  şi în
cadrul  conferinţei  internaţionale  cu  tema
„Modele  de  succes  în  abordarea  integrată  a
serviciilor  pentru  diagnosticarea,  intervenţia
recuperării,  funcţionalităţii,  integrarea  socială,
educaţională  şi  profesională  a  persoanelor  cu
tulburare  de  spectru  autist”  organizată  de
Federaţia  pentru  Drepturi  şi  Resurse  pentru
Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist.

Libertatea religioasă
În  activitatea  sa  Institutul  Român  pentru

Drepturile Omului are în vedere promovarea şi
protecţia  dreptului  la  libertatea  de  gândire,  de
conştiinţă  şi de religie,  susţinând în acest  sens
un  dialog  interreligios  bazat  pe  toleranţă,
solidaritate  şi  combaterea  discursurilor  de
instigare la ură religioasă. În acest sens IRDO a
desfăşurat  o  serie  de  activităţi  în  anul  2013
dintre  care  amintim  masă  rotundă  cu  tema
„Drepturile  omului,  libertatea  religioasă  şi
combaterea discriminării pe criterii religioase”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului în colaborare cu Mitropolia
Moldovei  şi  Bucovinei,  Asociaţia  pentru
Naţiunile Unite din România şi Asociaţia Clubul
de la Cheia.
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Conferinţa naţională sub titlul „20 de ani de
muncă pentru drepturile voastre”, organizată de
Institutul  Român pentru Drepturile  Omului   şi
de  Universitatea  „Ovidius”,  Constanţa  în
parteneriat  cu  Centrul  de  Studii  şi  Cercetări
Religioase şi Juridico-Canonice al Facultăţii de
Teologie,  Centrul  de  Studii  privind  drepturile
omului şi discriminare din cadrul Facultăţii  de
Drept  şi  Ştiinţe  Administrative  a  Universităţii
„Ovidius”  Constanţa,  precum  şi  cu  concursul
Asociaţiei  Ştiinţifice  de  Dreptul  Proprietăţii
Intelectuale,  Asociaţiei  pentru  Naţiunile  Unite
din România (ANUROM), Clubului de la Cheia
„Victor  Dan  Zlătescu”,  Asociaţiei  Române
pentru Drepturile Persoanelor Vârstnice, Family
Forum,  Asociaţiei  Române  pentru  Libertate
Personală şi Demnitate Umană şi al Asociaţiei
Române pentru un Mediu Sănătos. 

Drepturile persoanelor cu dizabilităţi
Pe parcursul anului 2013, Institutul a avut o

serie de întâlniri cu membri ai societăţii civile,
în  special  cu  reprezentanţi  ai  organizaţiilor
pentru  protecţia  drepturilor  persoanelor  cu
dizabilităţi,  cu  reprezentanţi  ai  Consiliului
Naţional  pentru  Combaterea  Discriminării,
Ministerul  Muncii,  Familiei,  Protecţiei  Sociale
şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), precum
şi cu profesori universitari,  pentru a analiza şi
dezbate  modul  în  care  sunt  respectate  şi
promovate drepturile persoanelor cu dizablitităţi
în  România,  din  perspectiva  Convenţiei  ONU
privind  Drepturile  Persoanelor  cu  Dizabilităţi
(CDPD).

Institutul  Român pentru  Drepturile  Omului,
mecanism  independent  de  monitorizare  a
implementării  CDPD,  a  desfăşurat  campania
intitulată  „Săptămâna  de  conştientizare  a
autismului”,  organizată  la  nivel  naţional  în
centre,  precum  Bucureşti,  Judeţul  Prahova,
Judeţul Neamţ şi al cărei scop a fost de a atrage
atenţia asupra importanţei integrării persoanelor
cu  autism  în  societate,  asupra  respectării  şi
promovării  drepturilor  acestora  şi  nevoia  de a
depăşii  barierele  pentru  a  avea  o  societate
inclusivă.  Totodată,  un  element  important  din
cadrul  campaniei  a  fost  şi  cunoaşterea  şi
promovarea Convenţiei.

La  Bucureşti,  IRDO  a  marcat  Ziua
Internaţională  de  Conştientizare  a  Autismului,
printr-o  dezbatere  organizată  în  colaborare  cu
Direcţia Protecţia Persoanelor cu Handicap, cu

Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi
Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi
Administrative,  la  eveniment  fiind  prezenţi
reprezentanţi ai unor instituţii guvernamentale şi
neguvernamentale,  cadre  universitare,
cercetători,  precum  şi  studenţi.  În  deschidere,
s-a  prezentat  istoricul  şi  semnificaţia  acestei
zile, stabilită în urmă cu cinci ani prin Rezoluţia
nr.62/139  a  Adunării  Generale  a  ONU,  fiind
subliniat  rolul Organizaţiei  Naţiunilor  Unite în
promovarea drepturilor  la bunăstare a celor cu
dizabilităţi,  inclusiv  pe  cele  ale  copiilor  cu
dizabilităţi  progresive.  Cu  prilejul  acestui
eveniment  a  avut  loc  şi  lansarea  volumului
„Nediscriminare,  autonomie,  incluziune  –
Instrumente  privind  drepturile  persoanelor  cu
handicap şi  jurisprudenţă  în  materie”,  elaborat
în  cadrul  Institutului  Român pentru Drepturile
Omului,  scopul  principal  al  acestei  lucrări
constând  în  promovarea  instrumentelor
internaţionale,  regionale  şi  naţionale  privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi precum şi a
jurisprudenţei  relevante  a  Curţii  Europene  a
Drepturilor  Omului,  cazuri  cu  privire  la
România. 

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

De asemenea, Institutul a participat şi la alte
evenimente precum: acţiunea finală a Caravanei
„CASPER”,  o  campanie  naţională  de
sensibilizare  în  scopul  schimbării  atitudinii
sociale  privind  persoanele  cu  dizabilităţi,
organizată, la Bucureşti sub sloganul „Dărâmăm
ziduri  pentru  a  construi  punţi”,  de  Ministerul
Muncii,  Familiei,  Protecţiei  Sociale  şi
Persoanelor  Vârstnice;  Conferinţa  finală  a
proiectului  cofinanţat  din  Fondul  Social
European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea  Resurselor  Umane  2007-2013  cu
tema „Integrare  pe piaţa  muncii:  şanse sporite
pentru persoanele cu dizabilităţi”, organizată de
Asociaţia COLFASA prin intermediul Centrului
de Incluziune Socială,  Bucureşti.  Dezbatere cu
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tema  „De  ce  avem  nevoie  de  mecanisme
independente  de  monitorizare  a  respectării
drepturilor  persoanelor  cu  dizabilităţi  mintale
din instituţii?” organizatăde Centrul de Resurse
Juridice.

În  calitate  de  organism  independent  de
promovare,  protecţie  şi  monitorizare  a
implementării  Convenţiei  ONU  privind
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Institutul
Român pentru Drepturile Omului a elaborat un
studiu privind „Evoluţia protecţiei şi promovării
drepturilor  persoanelor  cu  dizabilităţi  în
România”.  Sunt  analizate  informaţii  privind
situaţia  persoanelor  cu handicap din  România,
sunt  prezentate  date  cu  privire  la  măsuri
adoptate,  programe  specifice  derulate  şi  acte
normative  în  vigoare  cu  privire  la  drepturile
persoanelor cu handicap.

Principalele concluzii ale cercetării se referă
la  factorii  care  determină  nivelul  limitat  de
acces  al  persoanelor  cu  dizabilităţi  la  viaţa
publică,  recomandările  fiind  orientate  spre
acţiuni continue de sensibilizare, conştientizare
şi promovare pentru ca persoanele cu dizabilităţi
să  se  bucure  pe  deplin  de  toate  drepturile  şi
libertăţile  fundamentale  ale omului,  în condiţii
de egalitate cu ceilalţi. O societate incluzivă se
bazează pe respect şi înţelegere. De aceea, este
importantă îmbunătăţirea nivelului de înţelegere
publică  a  dizabilităţii.  Guvernul,  organizaţiile
neguvernamentale, cu implicarea presei trebuie
să aibă în vedere desfăşurarea de campanii care
să aibă drept obiectiv schimbarea atitudinilor

Studiul  realizat  de  IRDO  se  înscrie  într-o
primă etapă a cercetărilor întreprinse în vederea
realizării  atribuţiilor  de mecanism independent
de  promovare,  protejare  şi  monitorizare  a
implementării  Convenţiei  ONU  privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

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

Familie
Cu ocazia  Zilei  internaţionale  a  familiei  şi

Ziua  familiei  române,  Institutul  Român pentru
Drepturile  Omului  a  organizat  o  serie  de
manifestări  ştiinţifice.  Dintre  acestea  amintim
dezbaterea  cu  tema  „Familia  creează  valori,
valorile creează familia” organizată de IRDO în
parteneriat  cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite
din  România,  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  şi
Asociaţia  pentru  Promovarea  Drepturilor
Familiei „Family Forum”, masa rotundă cu tema
„Familia  română  –demnitate-solidaritate”
organizată în colaborare cu Universitatea „Al. I.
Cuza”  din  Iaşi  şi  Asociaţia  pentru  Naţiunile
Unite  din  România.  De  asemenea,  cu  această
ocazie  IRDO  a  participat  la  masa  rotundă  cu
tema „Drepturile şi obligaţiile familiei moderne
române-problemele  şi  provocările  actuale”
organizată de Radio România Antena Satelor în
cadrul emisiunii „Magazin de vorbe”. 

Obiectivul  central  al  manifestărilor  a  fost
acela  de  promovare  a  valorilor  unei  familii
sănătoase,  a respectului  faţă de diverse familii
(monoparentale,  cu  persoane  cu  dizabilităţi,
interetnice,  familii  adoptive  etc).  Totodată,  cu
acest  prilej  a  fost  evidenţiată  şi  importanţa
familiei  şi  locul  acesteia  în  societatea  actuală
zdruncinată  de  diverse  şi  profunde crize  şi  ce
poate  realiza  societatea  pentru  a  consolida
familiile. 

De asemenea, cu acest prilej a fost lansat un
proiect  de  program  de  activităţi  consacrat
împlinirii  la  15  mai  2014  a  20  de  ani  de  la
declararea  de  către  Adunarea  Generală  a
Organizaţiei Naţiunilor Unite în anul 1994 Anul
internaţional  al  familiei  şi  prin  Hotărâre  de
Guvern  Ziua  familiei  române.  Dintre  acţiunile
propuse pentru anul viitor se numără dezbateri
şi  întâlniri  privind  familia  şi  educaţia,  dar  şi
diverse  competiţii  de  eseuri  şi  artă  având  ca
tematică „Familia”. 

Reprezentanţii IRDO au luat parte prin studii,
cercetări   în  cadrul  unor  evenimente,  precum
Conferinţa  de  închidere  a  campaniei  de
conştientizare şi sensibilizare a opiniei  publice
privind  prevenirea  şi  combaterea  violenţei  în
familie,  organizată  de  Ministerul  Muncii,
Familiei,  Protecţiei  Sociale  şi  Persoanelor
Vârstnice  (MMFPSPV),Colocviu  internaţional
cu  tema  „Evoluţia  noţiunii  de  familie  şi
influenţa sa asupra ordinii  succesorale legale”,
organizat  de   Uniunea  Naţională  a  Notarilor
Publici  din  România  şi  Asociaţia  “Henri
Capitant”.
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Mediul de afaceri şi drepturile omului
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului

acordă o deosebită importanţă temei „mediul de
afaceri şi drepturile omului”. Încă din 2011 ca
urmare a Conferinţei şi a Declaraţiei adoptate la
Edinburgh în  2010,  precum şi  pe  fondul  unei
crize economice a căror efecte au fost puternic
resimţite  de  anumite  categorii  sociale  din
România, ca de altfel din toate statele membre
UE, ţinând cont de angajamentele asumate prin
Planul de acţiune adoptat la Berlin, IRDO are în
vedere  ca  această  temă  să  fie  o  componentă
importantă în planul său de activităţi.

Pornind de la adoptarea Principiilor generale
ale ONU, Institutul a început un studiu prin care
se urmăresc aspecte privind: mediul de afaceri si
influenţele  asupra  drepturilor  omului,
responsabilitatea  mediului  de  afaceri  în
respectarea, promovarea şi protejarea drepturilor
omului  în  România.  În  acest  sens  în  au  fost
organizate o serie de mese rotunde, conferinţe şi
întâlniri  pentru  a  dezbate  importanţa  realizării
unui  plan  naţional  de  acţiune  care  să  reflecte
principiile  ONU, la aceste întâlniri  participând
reprezentanţi ai unor instituţii publice, precum şi
organizaţiile  neguvernamentale  şi  mediul
universitar.  Menţionăm,  cu  titlu  de  exemplu,
simpozionul  cu  tema  „Democraţia  şi  criza
economică: oportunităţi şi provocări”, organizat

de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi
Asociaţia  română  pentru  libertate  personală  şi
demnitate umană. 

Proiectul CLARITY
Proiectul  este  realizat  de  Agenţia  pentru

Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii  Europene în
parteneriat  cu  12  instituţii  naţionale  de
drepturile omului din state membre ale Uniunii
Europene  (Austria,  Cipru,  Finlanda,  Franţa,
Ungaria,  Italia,  Polonia,  Portugalia,  Slovacia,
Irlanda,  Spania  şi  România).  El  urmăreşte  să
ofere  o  mai  bună  cunoaştere  asupra
organismelor  non-judiciare  (instituţii  naţionale
privind  drepturile  omului,  organisme  privind
egalitatea şi instituţii de tip ombudsman) care să
ajute persoanele vătămate atunci când drepturile
acestora sunt încălcate.

„Clarity” îşi propune să creeze un instrument
online  pentru  identificarea  uşoară  a  celor  mai
potrivite organisme non-judiciare cu atribuţii în
domeniul  drepturilor  omului  pentru  o  anumită
categorie  de  drepturi  fundamentale.
Instrumentul online va acoperi diferite domenii
privind  drepturile  omului,  inclusiv  cel  privind
discriminarea.

Totodată,  crearea acestui instrument vizează
şi oferirea de informaţii asupra modului în care
şi unde trebuie depusă o petiţie sau de unde pot
primi asistenţă persoanele vătămate.

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

DREPTURILOR OMULUI

Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului
promovează formarea şi informarea în domeniul
drepturilor  omului  în  beneficiul  organismelor
publice, al organizaţiilor neguvernamentale şi al
persoanelor  fizice, cu  privire  la  respectarea,
protejarea şi garantarea drepturilor omului prin
reglementări  interne  şi  internaţionale,  instituţii
şi mecanisme, practici şi uzanţe. El are rolul de
a aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi cele
mai  noi  cercetări  ştiinţifice  în  domeniul
drepturilor omului, angajamentele internaţionale
asumate de România şi modul în care ele sunt
îndeplinite. În cadrul Institutului sunt traduse şi
publicate  documente  internaţionale  care,  prin
actualitatea lor, se impun a fi cunoscute de către
instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale

pentru  promovarea  şi  protecţia  drepturilor
omului.

Publicaţii periodice
A)  Revista  trimestrială  „Drepturile

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

Tematica abordată cuprinde analiza ştiinţifică
şi  diversificată  a  drepturilor  fundamentale  ale
omului,  punându-se  accent  pe  legăturile  de
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colaborare  şi  de  relaţionare  dintre  acestea  şi
valorile,  principiile,  normele  şi  standardele  la
care se raportează atât instituţiile, mecanismele,
cât  şi  pe  termenii,  conceptele  şi  tendinţele
metodologice  şi  tehnologice.  La  acestea  se
adaugă  cronicile  diferitor  evenimente  din
domeniul drepturilor omului, recenzii de cărţi în
materia drepturilor omului, noutăţi editoriale ale
Institutului  şi  prezentarea  pe  scurt  a
principalelor  activităţi  organizate  de  Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului  sau  la  care
acesta a participat. 

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

Cercetări elaborate şi lucrări publicate în
2013

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

 Instituţia  ombudsmanului  la  nivel
european

Importanţa temei tratate în studiu derivă din
realitatea  că,  în  stadiul  actual  al  evoluţiei
instituţionale la nivel european, diversitatea, ca
principiu, guvernează atât conceptul general de
drepturi  ale  omului,  cât  şi  modalităţile  de
soluţionare  a  încălcării  lor.  În  acest  context,
crearea,  dezvoltarea  şi  eficientizarea  unor
instituţii de protecţie şi promovare a drepturilor
omului prin mijloace necontencioase reprezintă
o garanţie a dezvoltării democratice a societăţii
şi evident, a consolidării statului de drept.

Lucrarea,  structurată  pe  trei  capitole  bine
definite,  reprezintă  o  contribuţie  proprie,
originală care constă în analizarea complexă şi a
conceptului  de  ombudsman  pe  parcursul
evoluţiei  sale,  evidenţierea  diversificării
mijloacelor  necontencioase  de  promovare  şi

protecţie  a  drepturilor  omului  din  perspectiva
instituţiei  ombudsmanului,  a  diferitelor  forme,
atribuţii şi denumiri pe care această instituţie le
are în o serie de state europene.

 Evoluţia  protecţiei  şi  promovării
drepturilor  persoanelor  cu  dizabilităţi  în
România

Studiul şi-a propus să ofere o primă imagine
asupra modului în care sunt respectate drepturile
persoanelor  cu  dizabilităţi  în  România.  Astfel,
s-a procedat la o analiză obiectivă a modului în
care prevederile Convenţiei ONU sunt reflectate
în legislaţia  din România,  dar şi  a  modului  în
care  acestea  sunt  respectate,  potrivit  unor
cercetări proprii, investigaţii ale unor ONG-uri,
date puse la dispoziţie de unele instituţii.

Dimensiunile  Convenţiei  şi  gama  de
probleme pe care aceasta o pune în discuţie, fac
monitorizarea şi punerea în aplicare a acesteia
mai  provocatoare  decât  cele  mai  multe
convenţii.  Acceptarea  discriminării  pe  criteriu
de  handicap  este  adânc  înrădăcinată  în  multe
societăţi.  Ea  se  bazează  în  mare  parte  pe
ignoranţă, nu rea credinţă. Punerea în aplicare a
Convenţiei  presupune,  pe  lângă  resurse
financiare  şi  angajament,  creativitate  şi
colaborare,  aspecte  cheie  explorate  în  cadrul
raportului şi care necesită o atenţie imediată.

Punctele  de  vedere  din  lucrare  sunt  rodul
colaborării  dintre  cercetători  IRDO  şi
cercetători,  cadre  didactice  din  învăţământul
preuniversitar  şi  universitar,  doctoranzi  şi
masteranzi,  precum  şi  reprezentanţi  ai  unor
instituţii şi ONG-uri care şi-au adus contribuţia
onorific la realizarea acestei cercetări.

Cercetarea este deosebit de importantă pentru
creşterea  înţelegerii  la  nivel  public  a
problemelor  legate  de  dizabilitate.  Aceasta
presupune  însă  o  investiţie  în  capacitatea
umană, pentru a se forma un grup de cercetători
specializaţi în domeniul dizabilităţii. Studiile de
cercetare ar trebui orientate spre: calitatea vieţii
şi  bunăstarea  persoanelor  cu  dizabilităţi,
programe şi  standarde de accesibilitate,  design
universal  şi  adaptare  rezonabilă,  costul
dizabilităţii etc. 

Raportul  fost  realizat  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  ca  mecanism
independent  de  promovare,  protecţie  şi
monitorizare  a  modului  în  care  este
implementată  Convenţia  privind  Drepturile
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Persoanelor cu dizabilităţi în România, potrivit
art. 33.2 din Convenţie.

 Dreptul  la  informaţie  în  contextul
reformei administrative

Lucrarea  de  cercetare  prezintă  opinii
doctrinare  privind  clasificarea  drepturilor  şi
libertăţilor  cetăţeanului,  precum  şi  noţiunea
obiectului  de  cercetare,  elementele  definitorii
ale  dreptului  la  informaţie  şi  ale  transparenţei
actului administrativ. Dreptul la informaţie este
tratat ca parte integrantă a dreptului comunicării
sociale fiind prezentate reglementările interne şi
internaţionale privind acest drept. 

Datorită complexităţii dreptului la informaţie
şi  a  rolului  acestuia  în  reforma administrativă
sunt analizate raportul dintre: relaţia funcţionar
public-cetăţean  şi  liberul  acces  la  informaţie;
mass –media şi  informaţia;  libertatea  presei  şi
dreptul  la  informare;  informarea  –  mijloc  de
realizare  a  transparenţei  faţă  de  cetăţeni;
libertatea  presei  şi  lupta  împotriva  violenţei;
presa şi liberul acces la informaţiile din justiţie;
delimitarea  dreptului  la  informare  în  cazul
dosarelor  aflate  pe  rol;  transparenţa  şi
participarea cetăţenească.

 Politica de Coeziune a Uniunii Europene
în domeniul transporturilor în România

Studiul  îşi  propune  să  analizeze  stadiul  în
care se află ţara noastră în procesul de atragere a
fondurilor  în  domeniul  transporturilor.  Sunt
prezentate  problemele  ce  influenţează  în  mod
direct absorbţia fondurilor europene în domeniu
şi modul de gestionare, evaluare, monitorizare şi
control  al  programului  operaţional  de  luare  a
deciziilor.

Sunt  analizate  rolul  şi  funcţiile  sectorului
public,  continuând  cu  organele  de  specialitate
ale  administraţiei  publice
centrale–ministerele-serviciile  publice
descentralizate  ale  ministerelor.  Totodată,  este
evidenţiat  mandatul  Comisiei  Europene  în
domeniul  politicii  de  coeziune,  ştiut  fiind  că
aceasta  are  un  rol  important  de  gestionare  şi
control  asupra  acestor  fonduri  pentru
îndeplinirea  obiectivelor  de  convergenţă,
competitivitate  regională  şi  ocuparea  forţei  de
muncă şi cooperare teritorială europeană. 

 Migraţia şi dreptul
Studiul  prezintă  evoluţia  legislaţiei  din

România  în  domeniul  migraţiei  şi  azilului,
precum  şi  reglementările  actuale  în  raport  cu
documentele internaţionale şi regionale la care
ţara noastră este parte.

Aderarea României la Uniunea Europeană a
dus  în  ultimii  ani  la  schimbări  substanţiale  în
normele  de  drept  care  reglementează  regimul
străinilor  în România în calitate  de cetăţeni  ai
statelor  membre  ale  Uniunii  Europene  şi  ai
Spaţiului  Economic  European,  precum  şi
normele  de  drept  din  domeniul  azilului,  în
scopul de a asigura conformitatea cu legislaţia
europeană  şi  cu  alte  instrumente  juridice
internaţionale la care statul român este parte.

România are o politică de imigraţie specifică
în  funcţie  de  nevoile  identificate  la  nivel
naţional, luând în considerare impactul pe care
acest  lucru  l-ar  putea  avea  asupra  altor  state
membre ale UE; această politică are drept scop
asigurarea unui tratament echitabil şi integrarea
armonioasă  a  străinilor  în  societatea
românească.

Gestionarea   fenomenului  migraţiei  se
bazează  pe  participarea  tuturor  instituţiilor
naţionale  cu  competenţe  în  acest  domeniu,
printr-un  management  participativ  şi  o
cooperare  instituţională.  Studiul  are  în  vedere
aspecte cu privire la tipurile de viză acordate de
statul  român,  condiţiile  acordării  dreptului  de
şedere,  procedura  de  azil  şi  statutul  umanitar,
combaterea  traficului  cu  fiinţe  umane  şi
cooperarea  internă  instituţională,  migraţia
economică ş.a.

Rapoarte 
 Raportul  anual  al  Institutului  Român

pentru Drepturile Omului pe anul 2012;
 IRDO – Record of activities 2012;
 Raport  de  activitate  al  IRDO  privind

evoluţia  legislaţiei  drepturilor  omului  în
România şi în Uniunea Europeană 2013;

 Raport privind instituţiile naţionale pentru
drepturile  omului  din  Europa  şi  activitatea  de
protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor
vârstnice;

 Raport  –  Applicable  religious  rules
according to the law of state in Romania;

 Report – Migration and Law;
 Raport - Evoluţia protecţiei şi promovării

drepturilor  persoanelor  cu  dizabilităţi  în
România.
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V. CENTRUL DE DOCUMENTARE

În  conformitate  cu  principiile  de  la  Paris
privind  funcţionarea  institutelor  naţionale  de
promovare  şi  protejare  a  drepturilor  omului,
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  a
continuat  pe  tot  parcursul  anului  2013  să  îşi
îndeplinească  cu  succes  rolul  ce  îi  revine  în
domeniul consolidării unei mai bune cunoaşteri
de către organismele publice, societatea civilă şi
cetăţeni  a  vastei  problematici  a  drepturilor
omului  şi  a  modului  în  care  acestea  sunt
garantate  şi  respectate  pe  plan  naţional  şi
internaţional.

Ca institut independent, IRDO a acţionat ca o
punte  de  legătură  între  instituţiile  statului  şi
societatea civilă dispunând de organizarea unui
cadru  corespunzător  şi  de  mijloacele  necesare
care  să  asigure  accesul  la  cunoaşterea  şi
conştientizarea  privind  drepturile  omului  atât
din  partea  autorităţilor  publice  cît  şi  a
cetăţenilor,  care  sunt  beneficiarii  acestor
drepturi.  O  atenţie  specială  s-a  acordat
tineretului,  a  cărui  formare,  informare  şi
documentare  este  esenţială  pentru  viitorul
structurilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în
domeniul  protecţiei  şi  promovării  drepturilor
omului.

În  acest  context,  unul  dintre  importantele
instrumente  de  consolidare  a  cunoştinţelor  în
domeniul  drepturilor  omului,  de  schimb  de
experienţă  şi  de  bune  practici  este  centrul  de
documentare/biblioteca  IRDO. Centrul  pune la
dispoziţia  utilizatorilor  materiale  din domeniul
dreptului  naţional  şi  internaţional,  al
problematicii  drepturilor  omului,  convenţii  şi
pacte internaţionale, legislaţie, studii, publicaţii,
precum  şi  referinţe  bibliografice.  El  este,  de
asemenea,  partenerul de ţară al celei  mai mari
biblioteci  din  lume  Biblioteca  Alexandrina  –
Alexandria Egipt.

Având un fond de carte care cuprinde peste
250 de domenii de activitate, IRDO a beneficiat
şi de donaţii ale unor publicaţii de interes global
din  partea  unor  organisme  internaţionale,
instituţii de învăţământ superior şi ONG-uri.

Centrul de documentare IRDO a continuat şi
în anul 2013 parteneriatele  şi colaborările  sale
cu biblioteci şi instituţii de specialitate din mai
multe ţări. Astfel studiile, lucrările şi cercetările
IRDO se regăsesc în  peste  40 de biblioteci  şi
instituţii  din  domeniul  drepturilor  omului  atât

din Europa,  cât şi din America şi Africa (Egipt).
Printre cele mai cunoscute se numără Biblioteca
Congresului din Washington DC (SUA), Curtea
de  Justiţie  a  SUA,  Curtea  Europeană  a
Drepturilor  Omului,  Consiliul  Europei,
Biblioteca  Institutului  Elveţian  de  Drept
Comparat, Centrul Norvegian pentru Drepturile
Omului,  Biblioteca  Alexandrina  –  Alexandria
Egipt, precum şi o multitudine de biblioteci din
ţări  ale  Uniunii  Europene,  de  exemplu:
Biblioteca Universităţii din Leicester, Biblioteca
Vaticanului,  Biblioteca  Institutului  Elveţian  de
Drept   Comparat,  Biblioteca  Institutului
Internaţional de Drept de Expresie şi Inspiraţie
Franceză, Biblioteca din Strasbourg, Biblioteca
Societăţii  Franceze  de  Legislaţie  Comparată,
Biblioteca  Universităţii  Catolice  din  Louvain,
Biblioteca Universităţii din Padova, Bibliotecile
Naţionale  din  Praga,  Viena,  Madrid  etc.  În
acelaşi timp Centrul de docu,entare IRDO este
Bibliotecă depozitară a Consiliului Europei

În  cadrul  preocupării  sale  constante  de  a
informa  şi  documenta  publicul  larg  privind
activitatea  în  domeniul  drepturilor  omului,  pe
care  institutul  o  desfăşoară,  centrul  de
documentare  a  oferit  publicaţiile  apărute  sub
egida  IRDO  următorilor  solicitanţi  din  ţară:
Biblioteca  Naţională  a  României,  biblioteci
judeţene,  Academia  Română,  Camera
Deputaţilor, Senatul, Guvernul României, Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Suprem al
Magistraturii,  Institutul de Cercetări Juridice al
Academiei, Institutul Naţional pentru Pregătirea
şi Perfecţionarea Avocaţilor, Şcoala Naţională a
Grefierilor,  Universitatea  Bucureşti,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din
Bucureşti,  Universitatea  „Petru  Maior”  din
Târgul  Mureş,  Universitatea  Ecologică,
Universitatea  Româno-Americană,
Universitatea  „Spiru-Haret”,  Universitatea
„Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Universitatea
Creştină  „Dimitrie  Cantemir”  Cluj  Napoca,
Universitatea  „Titu  Maiorescu”,  Universitatea
Hyperion,  Universitatea  „Simion  Bărnuţiu”,
Catedra  UNESCO a Universităţii  de Nord din
Baia Mare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza
din  Iaşi”,  Universitatea  „Lucian  Blaga”  din
Sibiu,  Universitatea  de  Vest  din  Timişoara,
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,
Universitatea „Ovidius” din Constanţa etc. 
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Revista IRDO precum şi o variată paletă de
publicaţii  în  domeniul  drepturilor  omului
apărute  sub egida  IRDO au fost  distribuite  în
urma  solicitărilor  din  partea  caselor  corpului
didactic, a inspectoratelor şcolare, a bibliotecilor
judeţene, a prefecturilor şi judecătoriilor. 

La nivel  internaţional  o serie de organizaţii
ale  ONU (UNESCO; UNICEF; OMS; UNDP;
UNHCR,  OIM,  Înaltul  Comisariat  pentru
Drepturile Omului de la Geneva), precum şi alte
instituţii  europene  de  drepturi  ale  omului
interesate  de  publicaţiile  IRDO,  în  special  de
revista  „Drepturile  Omului”  şi  buletinul  lunar
Info  IRDO.  Instituţiile  respective  au  primit
răspuns, fiind trimise publicaţiile solicitate. 

Elevi, studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre
didactice,  cercetători ştiinţifici,  reprezentanţi  ai
societăţii  civile  din  ţară  şi  din  străinătate,
membrii  ai  unor  instituţii  guvernamentale,
precum  şi  persoane  particulare  au  consultat
biblioteca  centrului  pentru  studiu  şi  pentru
aprofundarea  unor  informaţii  de  natură
ştiinţifică  din  domeniile  drepturilor  omului,
dreptului  internaţional,  dreptului  comparat,
pacte  şi  tratate,  legislaţie  privind  drepturile
omului şi alte domenii înrudite. Fondul de carte
al  bibliotecii  IRDO s-a  îmbogăţit  prin  donaţii
dar  şi  prin  achiziţionarea  unor  publicaţii
solicitate de către cititori şi cercetători, care vin
în sprijinul studiului comparat al unei varietăţi
de  discipline  din  perspectiva  comună  a
respectării şi protejării drepturilor omului.

În  cursul  anului  2013,  IRDO  a  înregistrat
peste 1600 de cititori la biblioteca Centrului de
Documentare  cât  şi  prin  accesarea  lucrărilor
postate pe Web site-ul Institutului  www.irdo.ro,
care  pune  la  dispoziţia  publicului  interesat  o
bibliotecă  virtuală  cuprinzând  majoritatea
publicaţiilor  IRDO.  Astfel,  s-a  înregistrat
accesarea acestui  site de către  peste 3.000.000
de vizitatori. În domeniul jurisprudenţei, site-ul
oferă  informaţii  despre  cazuri  româneşti
judecate  sau  soluţionate  de  către  Curtea
Europeană a Drepturilor Omului.

Activitatea privind relaţiile cu publicul
Institutul Român pentru Drepturile Omului se

implică  cu  profesionalism  şi  seriozitate  în
promovarea  şi  respectarea  drepturilor  omului
prin  întreaga  sa  activitate.  Prin  munca  de
informare şi diseminare cu privire la activităţile
pe  care  le  desfăşoară  în  domeniul  drepturilor

omului, IRDO a fost solicitat în decursul anului
2013 de diferite categorii de persoane, care s-au
adresat institutului cu probleme şi solicitări prin
petiţii,  semnalând  încălcări  ale  drepturilor
omului  care  necesită  consultaţii  pe  teme  de
procedură  în  domeniul  recâştigării  acestor
drepturi.

Astfel, pe parcursul anului 2013, IRDO
a acţionat pentru clarificarea şi îndrumarea spre
soluţionare corectă a solicitărilor de consultanţă
juridică de specialitate, a memoriilor, sesizărilor
şi apelurilor telefonice primite.

Dintre  aspectele  semnalate  le  remarcăm pe
cele privind acordarea şi respectarea drepturilor
sociale,  aspecte  privind încălcări  ale legislaţiei
muncii. Au fost, de asemenea, înregistrate petiţii
sau plângeri referitoare la executarea pedepselor
privative de libertate, respectarea unor hotărâri
judecătoreşti  şi  soluţionarea  cauzelor  într-un
termen  rezonabil  şi  previzibil,  sesizări  privind
incapacitatea  autorităţilor  competente  de  a
acorda parţial sau total anumite drepturi băneşti
derivate  din  legislaţia  reglementând  protecţia
socială  (ajutorul  pentru  diverse  categorii
defavorizate, recalcularea pensiei etc.).

Atât persoanele care s-au prezentat personal
la  sediul  IRDO  cât  şi  persoanele  care  ne-au
contactat  telefonic  sau  prin  email  au  primit
consultanţă,  îndrumare  şi  materiale
documentare.  În aproximativ 75% din cazurile
înregistrate  prin  petiţii  scrise  s-a  venit  în
sprijinul  persoanelor  care  au  cerut  concursul
IRDO analizându-se cazul respectiv, îndrumând
petentul  către  un  organism  competent  sau
formulând o recomandare cu privire la instituţia
abilitată.

În  ceea  ce  priveşte  transmiterea  petiţiilor
către  autorităţile  competente, 55%  dintre
petiţiile  menţionate  mai  sus  au  fost  transmise
către  instituţiile  şi  organismele  abilitate  să
soluţioneze problema sau cererea respectivă.

Interesul  deosebit  pentru  problematica
drepturilor  omului,  seriozitatea  şi
profesionalismul  au  contribuit  la  prestigiul
crescând al IRDO în rândul beneficiarilor şi al
instituţiilor de profil din ţară şi din străinătate. 

Drept urmare,  numeroase organisme interne
şi internaţionale au solicitat ca Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului  sau  reprezentanţi  ai
săi să facă parte din structurile de lucru sau din
structurile de conducere ale acestora. Iată câteva
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exemple:  IRDO  este  membru  în  Comisia
Naţională pentru Bioetică a UNESCO; membru
în  Comitetul  Naţional  de  coordonare  a
Deceniului ONU de educaţie pentru dezvoltare
durabilă.  În  cursul  anului  2013,  IRDO  a
funcţionat  ca  mecanism  independent  de
monitorizare  a  implementării  Convenţiei  ONU
privind  dreptul  persoanelor  cu  dizabilităţi,
colaborând  cu  Ministerul  Muncii,  Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi cu
ONG-urile din domeniu.

În  acelaşi  timp,  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  şi-a  continuat  activitatea  în
cadrul diverselor structuri  internaţionale.  Drept
recunoaştere pe plan internaţional  a  eforturilor
depuse  de  IRDO  în  domeniul  promovării
drepturilor omului, acesta sau reprezentanţii săi
fac  parte  din  diverse  structuri  ale  unor
organisme  internaţionale  cum ar  fi:  Comitetul
Internaţional  de  Coordonare  al  Instituţiilor
Naţionale  pentru  Promovarea  şi  Protecţia
Drepturilor  Omului  (ICC),  Academia
Internaţională de Drept Comparat, Organizaţiei
Internaţionale  Familiei;  Reţeaua  Europeană  a

Instituţiilor  Naţionale  de  Drepturile  Omului;
Asociaţia Francofonă de Instituţii  Naţionale de
Drepturile  Omului;  Comitetul  Director  al
Institutului Internaţional de Drept de Expresie şi
Inspiraţie Franceză (IDEF); Institutul de Drept
European  (ELI);  Societatea  franceză  de
legislaţie  comparată;  grupurile  europene  de
lucru  pe justiţie,  pe implementarea  Convenţiei
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, pe
migraţie şi educaţie, ce fac parte din cadrul ICC.
Cercetătorii  IRDO sunt  membri  ai  Consiliului
de  administraţie  şi  în  grupurile  de  lucru  ale
Agenţiei  Drepturilor  Fundamentale  a  Uniunii
Europene, unii dintre fiind desemnaţi ca experţi
ai UNESCO, OSCE, ai Consiliului Europei şi ai
Uniunii Europene, participând în această calitate
ca raportori sau conducători ai unor secţiuni în
cadrul  unor  manifestări  ştiinţifice  consacrate
drepturilor  omului.  În  ceea  ce  priveşte
activitatea de educaţie pentru drepturile omului
desfăşurată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului, o recunoaştere internaţională
o constituie şi acordarea de-a lungul timpului a
unor distincţii internaţionale.
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Anexa A

ACTIVITĂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

Conferinţa  cu  tema  „Istoria  şi  evoluţia
instituţiilor  europene”,  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu  Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi
Administrative,  Facultatea  de  Drept  şi
Administraţie  a  Universităţii  Ecologice
Bucureşti,  Universitatea  Creştină  „Dimitrie
Cantemir”  Bucureşti,  şi  Institutul  Internaţional
pentru Drepturile Omului (15 ianuarie 2013)

Dezbatere cu tema „Capacitatea de procesare
a minţii umane”, organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului şi Academia de Studii
Economice Bucureşti (15 ianuarie 2013)

Simpozion  cu  tema  „Bioetica  şi  protecţia
demnităţii  umane”,  organizată  de  Institutul
Româ  pentru  Drepturile  Omului,  Asociaţia
Română pentru Libertate Personală şi Demnitate
Umană şi Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative (18 ianuarie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „2013  –  Anul
european al cetăţenilor”, organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din
România,  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  şi
Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi
Demnitate Umană (21 ianuarie 2013)

Conferinţa  cu  tema  „Dreptul  instituţional
european  şi  dreptul  material  european”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului,  Şcoala Naţională  de Studii
Politice  şi  Administrative,  Universitatea
Creştină  „Dimitrie  Cantemir”  Bucureşti,
Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului
şi  Facultatea  de  Drept  şi  Administraţie  a
Universităţii  Ecologice  Bucureşti  (22  ianuarie
2013)

Masă rotundă cu tema „Despre îmbogăţirea
gamei de percepţii a minţii umane prin prisma
transdiciplinarităţii”,  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Academia de Studii Economice Bucureşti (22
ianuarie 2013)

Simpozion cu tema „Holocaustul, o lecţie de
genogid”,  organizat,  cu  ocazia  Zilei
internaţionale  de  comemorare  a  victimelor
holocaustului,  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,

pace  şi  toleranţă  şi  Asociaţia  pentru  Naţiunile
Unite  din  România,  Asociaţia  pentru
Promovarea  Drepturilor  Familiei  -  Family
Forum,  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  şi
Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi
Demnitate Umană (27 ianuarie 2012)

Conferinţa cu tema „Identitatea europeană şi
consolidarea ei”, organizată de Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi
Administrative,  Facultatea  de  Drept  şi
Administraţie  a  Universităţii  Ecologice
Bucureşti,  Universitatea  Creştină  „Dimitrie
Cantemir”  Bucureşti,  şi  Institutul  Internaţional
pentru Drepturile Omului (29 ianuarie 2013)

Dezbatere  cu tema „Tipuri  de inteligenţă şi
tipuri  de  adevăr  din  punct  de  vedere  al
transdiciplinarităţii”,  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu Academia de Studii Economice Bucureşti (29
ianuarie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Terorismul-gravă
încălcare  a  drepturilor  omului”,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Şcoala  Naţională  de  Studii
Politice  şi  Administrative,  Catedra  UNESCO
pentru  drepturile  omului,  democraţie,  pace  şi
toleranţă şi Universitatea Ecologică Bucureşti (1
februarie 2013)

Dezbatere  cu  tema „Conceptul  de  cetăţenie
europeană  şi  constituirea  sa”,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Şcoala  Naţională  de  Studii
Politice şi Administrative (5 februarie 2013)

Masă rotundă cu tema „Transdisciplinaritatea
şi tipurile de adevăr prin care operează mintea
umană  –  adevăr  economic,  social,  politic,
cultural  religios  etc”,  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Academia de Studii Economice Bucureşti şi
Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi
Demnitate Umană (5 februarie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Lansarea  anului
internaţional  al  cooperării  în  domeniul  apei”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asociaţia
Română pentru Drepturile Omului la un Mediu
Sănătos şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din
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România (11 februarie 2013)
Dezbatere  cu  tema  „Drepturile  economice,

sociale şi culturale din perspectivă universală şi
regională”,  organizată,  cu  ocazia  aniversării  a
şaizeci şi şapte de ani de activitate a Consiliul
Economic  şi  Social  al  Organizaţiei  Naţiunilor
Unite,  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului  în  parteneriat  cu  Asociaţia  pentru
Naţiunile Unite din România, Asociaţia Clubul
de la Cheia şi Muzeul Ştiinţelor Naturii Prahova
(11-12 februarie 2013)

Conferinţa cu tema „Libertatea de circulaţie
în  sistemul  Uniunii  Europene”,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă
şi  Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi
Administrative (19 februarie 2013)

Masă rotundă cu tema „Nivelurile de realitate
specifice  abordărilor  transcidiplinare”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului (19 februarie 2013)

Simpozion  cu  tema  „Egalitatea  de  şanse
pentru  persoanele  cu  handicap”,  organizat  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu  Şcoala  Naţională  de  Studii
Politice  şi  Administrative  şi  Institutul
Internaţional  pentru  Drepturile  Omului  (22
februarie 2013)

Simpozion  cu  tema  „Drepturile  omului,
diversitatea  cultural-lingvistică  şi
multilingvismul”, organizat de Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului, Liga  Independentă
Română  pentru  Drepturile  Copilului  şi
Tânărului şi Liga Independentă Română pentru
Drepturile  Omului  la  Cultură  şi  Sănătate cu
prilejul  Zilei  Internaţionale  a  Limbii  Materne
(21 februarie 2013)

Dezbatere cu tema „Transdisciplinaritatea şi
dezvoltarea  noii  inteligenţe  spirituală  şi
cuantică” organizată de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  şi  Academia  de  Studii
Economice Bucureşti (26 februarie 2013)

Conferinţa  cu  tema  „Agenţia  Drepturilor
Fundamentale a Uniunii  Europene”,  organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
parteneriat  cu  Şcoala  Naţională  de  Studii
Politice  şi  Administrative,  Universitatea
Ecologică  Bucureşti  şi  Institutul  Internaţional
pentru Drepturile Omului (26 februarie 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Abordări  globale  ale
problematicii  egalităţii  şi  nediscriminării”,

organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative şi
Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,
democraţie, pace şi toleranţă (1 martie 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Noua  educaţie”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  şi  Academia  de  Studii
Economice Bucureşti (5 martie 2013)

Masă rotundă cu tema „Instituţiile naţionale
de drepturile omului şi activitatea lor în cadrul
grupurilor  de  lucru  ale  Agenţiei  pentru
Drepturile Fundamentale  a Uniunii  Europene”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Şcoala
Naţională  de  Studii  Politice  şi  Administrative,
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi
Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului
(5 martie 2013)

Dezbatere cu tema „Eliminarea şi prevenirea
tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor
şi  fetelor”  temă  propusă  de  Organizaţia
Naţiunilor  Unite  pentru  sărbătorirea  Zilei
internaţionale a femeii,  organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din
România (8 martie 2013)

Masă  rotundă  dedicată  „Inaugurării
săptămânii  europene  de  acţiune  împotriva
rasismului  2013”,  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi
Administrative,  Asociaţia  Română  pentru
Libertate  Personală  şi  Demnitate  Umană  şi
Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului
(12 martie 2013)

Manifestări  organizate  împotriva
discriminării şi încurajării  toleranţei în şcoli cu
tema  „Să  spunem nu  rasismului!”  şi  expoziţii
tematice,  de   Şcoala  gimnazială  „I.A.
Bassarabescu” şi Colegiul naţional „J.Monnet”
din Ploieşti, Asociaţia Adolescenţa în parteneriat
cu  Institutul  Român pentru  Drepturile  Omului
(15 martie 2013)

Concurs  de  eseuri  organizat  în  cadrul
campaniei  de  eliminare  a  tuturor  formelor  de
discriminare  rasială,  a  săptămânii  europene de
acţiune  împotriva  rasismului  organizat  de
Asociaţia  Adolescenţa  în  parteneriat  cu
Institutul  Român pentru  Drepturile  Omului  cu
participarea  şcoalii  gimnaziale  „I.A.
Bassarabescu”, colegiul naţional „J.Monnet” din
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Ploieşti  şi  liceul  tehnologic  „L.Mrazeck”   din
Teleajen (18 martie 2013)

Masă  rotundă  ce  tema  „Educaţia  pentru
drepturile  omului,  pentru  combaterea
rasismului,  discriminării  rasiale,  xenofobiei  şi
intoleranţei”,  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi
Administraţie  şi  Universitatea  Ecologică,
Bucureşti (19 martie 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Investiţia  în  copii:
ruperea  cercului  vicios  al  defavorizării  –
Recomandarea  Comisiei  nr.  2013/112/UE”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România (20 martie
2013)

Simpozion  cu  tema  „Fără  apă  curată,  nu
putem  trăi  o  viaţă  sănătoasă!”,  organizat  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asociaţia  pentru Naţiunile  Unite
din  România,  Asociaţia  Română  pentru
Drepturile  Omului  la  un  Mediu  Sănătos  şi
Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  cu  ocazia  Zilei
Mondiale a Apei (22 martie 2013) 

Conferinţa cu tema „Instituţiile naţionale de
drepturile  omului  şi  activitatea  lor  în  cadrul
grupurilor  de  lucru  ale  Agenţiei  Drepturilor
Fundamentale”, organizată de Institutul Român
pentru Drepturile Omului şi Şcoala Naţională de
Studii  Politice  şi  Administrative  (26  martie
2013)

Masă rotundă cu tema „Drepturile omului şi
noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  şi  Academia  de  Studii
Economice Bucureşti (26 martie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Drepturile  omului,
libertatea religioasă şi combaterea discriminării
pe  criterii  religioase”,  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia
Clubul de la Cheia (26-28 martie 2013)

Simpozion  consacrat  Zilei  internaţionale  de
Conştientizare a Autismului organizat în cadrul
campaniei  cu  tema  „Săptămâna  de
conştientizare  a  autismului”,  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din
România şi Şcoala Naţională de Studii Politice
şi Administrative (2 aprilie 2013)

Etapa  de  evaluare  şi  premiere  a  fazei
naţionale  a  olimpiadei  de  ştiinţe  socio-umane,
concurs de excelenţă adresat elevilor, organizată
de Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului
şi  Sportului  în parteneriat  cu Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  la  Baia  Mare  (3-4
aprilie 2013)

Dezbatere  consacrată  săptămânii
internaţionale pentru conştientizarea autismului,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,
pace şi toleranţă (5 aprilie 2013)

Masă rotundă dedicată Zilei Internaţionale a
Sănătăţii  a  cărei  temă  propusă  în  acest  an  de
Organizaţia  Naţiunilor  Unite  se  referă  la
controlul  tensiunii  arteriale,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite
din  România,  Asociaţia  Română  pentru
Drepturile Femeii, Asociaţia Clubul de la Cheia
–  „Victor  Dan  Zlătescu”  şi  cu  concursul
membrilor Institutului Internaţional de Drept de
Expresie şi Inspiraţie  Franceze (8 aprilie 2013)

Simpozion  cu  tema  „Protejarea
sănătăţii-controlul tensiunii arteriale”, organizat
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie
Maramureş şi în parteneriat cu Asociaţia pentru
Naţiunile Unite din România, Asociaţia Clubul
de  la  Cheia  şi  Asociaţia  Română  pentru
Drepturile Femeii (8-10 aprilie 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Să  lucrăm  împreună
pentru sănătate”, organizată de Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi
Asociaţia Clubul de la Cheia în cadrul seriei de
evenimente  consacrate  Zilei  Mondiale  a
Sănătăţii (10-11 aprilie 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Consiliul  pentru
Minorităţile Naţionale la douăzeci de ani de la
înfiinţare”  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu
Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,
democraţie, pace şi toleranţă (15 aprilie 2013)

Masă rotundă cu tema „Douăzeci de ani de la
prima reuniune a Consiliului pentru Minorităţile
Naţionale”,  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România,
Şcoala  Naţională  pentru  Studii  Politice  şi
Administrative, Asociaţia Clubul de la Cheia şi
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Asociaţia Română pentru Drepturile Femeii (16
aprilie 2013)

Masă rotundă cu tema „Drepturile  culturale
şi libertatea conştiinţei în România şi alte state
europene”,  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Universitatea  „Al.Ioan  Cuza”  din  Iaşi  (22-23
aprilie 2013)

Expoziţie  de carte cu publicaţiile  editate de
IRDO  organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Universitatea  „Dimitrie  Cantemir”  din  Cluj,
Facultatea  de  Drept  şi  Asociaţia  pentru
Naţiunile Unite din România (24 aprilie 2013)

Masă rotundă cu tema „Douăzeci de ani de la
adoptarea  declaraţiei  şi  programul  de  acţiune
adoptate  în  cadrul  conferinţei  mondiale  de  la
Viena privind drepturile omului”, organizată de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Universitatea  „Dimitrie
Cantemir”  din  Cluj,  Facultatea  de  Drept,
Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi
Asociaţia  pentru  Promovarea  Drepturilor
Familiei – Family Forum (25 aprilie 2013)

A doua ediţie a conferinţei cu tema „Eficienţa
normelor juridice”,  organizată de Universitatea
„Dimitrie  Cantemir”  din  Cluj,  Facultatea  de
Drept  în  parteneriat  cu  Institutul  de  Istorie
„George  Bariţiu”,  Departamentul  de  Cercetări
Socio-Umane  al  Academiei  Române,  Filiala
Cluj-Napoca,  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului,  Institutul  de  Ştiinţe
Administrative  din  Chişinău  şi  Asociaţia
Română de Ştiinţe Penale (26-27 aprilie 2013) 

Masă  rotundă  cu  tema  „Promovarea  şi
protecţia omului la nivel naţional şi importanţa
Declaraţiei de la Viena şi a Planului de acţiune”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia
Clubul de la Cheia şi Asociaţia Family Forum
(28 aprilie 2013)

Masă  rotundă cu  tema  „Libertatea  presei  –
componentă  fundamentală  a  unei  societăţi
democratice”, organizată cu ocazia împlinirii  a
douăzeci de ani de aniversare a Zilei Mondiale a
Libertăţii  Presei  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia
Clubul de la Cheia (3 mai 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Drepturile  omului
într-o Europă unită” organizată cu ocazia Zilei
Europei şi împlinirii a şaizeci şi trei de ani de la

Declaraţia Schuman, de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia
pentru  Naţiunile  Unite  din  România  (9  mai
2013)

Dezbatere  cu tema  „Familia  creează  valori,
valorile  creează  familia”  organizată  cu  ocazia
Zilei  Internaţionale  a  Familiei  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din
România,  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  şi
Asociaţia  pentru  Promovarea  Drepturilor
Familiei „Family Forum” (15 mai 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Drepturile  şi
obligaţiile  familiei  moderne  române  -
problemele  şi  provocările  actuale”,  organizată
cu ocazia Zilei Internaţionale a Familiei şi Ziua
Familiei  Române  de  Radio  România  Antena
Satelor în cadrul emisiunii „Magazin de vorbe”
cu  participarea  Institutului  Român  pentru
Drepturile Omului (15 mai 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Familia  română
–demnitate-solidaritate”,  organizată  cu  ocazia
Zilei  Internaţionale a Familiei  şi Ziua Familiei
Române de Institutul Român pentru Drepturile
Omului  în  colaborare  cu  Universitatea
„Al.I.Cuza”  din  Iaşi  şi  Asociaţia  pentru
Naţiunile Unite din România (18-20 mai 2013)

Concurs  de  postere  cu  tema  „Diversitatea
culturală”,  organizat  cu  ocazia  Zilei
Internaţionale  a  Diversităţii  Culturale  de
Asociaţia  pentru  Dialog  Intercultural  în
parteneriat  cu  Comisia  Naţională  a  României
pentru  UNESCO,  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului şi cu participarea Colegiului
Naţional „Vlaicu Vodă” din Curtea de Argeş şi
Colegiul  Naţional  “Octav  Onicescu”  din
Bucureşti (25 mai 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Gândeşte-te,  Mănâncă,
Salvează  -  să reducem risipa”,  temă aleasă de
Organizaţia  pentru  Naţiunile  Unite  pentru
sărbătorirea  Zilei  Mondiale  a  Mediului,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asociaţia
Română pentru Drepturile Omului la un Mediu
Sănătos,  Asociaţia Română pentru Promovarea
Drepturile Familiei „Family Forum” şi Asociaţia
Română pentru Drepturile Femeii (5 iunie 2013)

Simpozionul cu tema „Cooperarea la nivelul
administraţiei publice pentru crearea unui spaţiu
de libertate şi securitate” organizat de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
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Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi
Asociaţia pentru Drepturile Omului la un Mediu
Sănătos (11-13 iunie 2013)

Masă rotundă organizată de Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului,  Asociaţia  pentru
Naţiunile  Unite din România,  Asociaţia  pentru
Promovarea  Drepturilor  Familiei  „Family
Forum”  şi  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  în
cadrul  manifestărilor  consacrate  Zilei
Internaţionale  împotriva  Exploatării  Copilului
prin Muncă (12 iunie 2013)

Conferinţa  cu  tema „Legislaţia  naţională  în
domeniul  azilului  şi  modul  de  aplicare  a
acesteia”, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,
pace  şi  toleranţă  şi  Asociaţia  pentru  Naţiunile
Unite  din  România  cu  ocazia  Zilei
Internaţionale a Refugiaţilor (20 iunie 2013)

Seminarul  cu  tema  „Europa  ta,  drepturile
tale”  organizat  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Universitatea  Lucian  Blaga  din  Sibiu  şi
Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din România
(1-3 iulie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „România  ţară
semnatară  a  Protocolului  nr.15  la  Convenţia
pentru  apărarea  drepturilor  omului  şi  a
libertăţilor  fundamentale”  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă
şi Asociaţia Clubul de la Cheia (9 iulie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Ziua  mondială  a
populaţiei  şi  drepturile  omului”,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asociaţia  pentru Naţiunile  Unite
din  România  şi  Asociaţia  pentru  Promovarea
Drepturilor  Familiei  „Family Forum” (11 iulie
2013)

A XIX-a ediţie a etapei finale a concursului
naţional „Democraţie şi tolereanţă” organizat de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării
la Braşov (21-25 iulie2013)

Dezbatere  cu  tema  „Educaţia  în  domeniul
drepturilor  omului  şi  sancţionarea  tuturor
formelor  de  discriminare”,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Universitatea  „Al.  I.Cuza”  din
Iaşi  şi  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din
România (22-24 iulie 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Implicarea  tinerilor  în
consolidarea societăţii democratice şi drepturile
omului„ organizată de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,
pace  şi  toleranţă,  Colegiul  Naţional  „Mihai
Eminescu”  din  Baia  Mare  şi  Asociaţia  pentru
Naţiunile Unite din România (28-30 iulie 2013)

Dezbatere  având  ca  temă  Directiva
2013/32/UE  din  26  iunie  2013  privind
„Procedurile comune de acordare şi retragere a
protecţiei  internaţionale”,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite
din  România,  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  şi
Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi
Demnitate Umană (5 august 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Lucrând  cu  şi
pentru  tineri  pentru  o  viaţă  mai  bună”
organizată  cu  prilejul  Zilei  Internaţionale  a
Tineretului  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia
pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia
Română pentru Libertate Personală şi Demnitate
Umană (13 august 2013)

Masă rotundă cu tema „Drepturile omului şi
nediscriminarea  în  perioadă  de  criza
economică”  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  cu  ocazia  Zilei
nediscriminării  ce  marchează  ziua  în  care
Guvernul  României  a  aprobat  Ordonanţa
137/31.08.2000  privind  prevenirea  şi
sancţionarea  tuturor  formelor  de  discriminare
(30 august 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Curtea  Europeană  a
Drepturilor Omului la 60 de ani de la intrarea în
vigoare  a  Convenţiei  Europene  a  Drepturilor
Omului” organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului (3 septembrie 2013)

Masă rotundă cu tema „Alfabetizarea digitală
-  o  nouă  provocare”  organizată  de  Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului  cu  ocazia
Zilei Internaţionale a Alfabetizării (6 septembrie
2013)

Simpozion  cu  tema  „Democraţia  şi  criza
economică: oportunităţi şi provocări”, organizat
de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi
Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi
Demnitate Umană (13 septembrie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Să  facem  auzite
vocile  tuturor,  în  sprijinul  democraţiei”  fiind
tema  propusă  de  Organizaţia  pentru  Naţiunile
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Unite  şi  de  Uniunea  Interparlamentară  pentru
ediţia  din  acest  an  pentru  sărbătorirea  Zilei
Internaţionale  a  Democraţiei,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat cu  Asociaţia pentru Naţiunile Unite
din România cu ocazia împlinirii a 5 ani de când
a  fost  sărbătorită  prima  dată  această  zi  (16
septembrie 2013) 

Dezbatere cu tema „Democraţia - un proiect
pentru  secolul  XXI”,  organizată  de  Asociaţia
pentru  Naţiunile  Unite  din  România  în
colaborare  cu  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  şi
Institutul Român pentru Drepturile Omului (18
septembrie 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Uniunea  Europeană  o
diversitate  culturală  şi  lingvistică”,  organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului,
Asociaţia  Română pentru Drepturile  Femeii  şi
Liga  Independentă  Română  pentru  Drepturile
Copilului şi Tânărului cu ocazia Zilei Europene
a Limbilor (26 septembrie 2013)

Masă rotundă cu tema „Drepturile omului şi
dreptul de a şti”, organizată de Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului  cu  ocazia  Zilei
Internaţionale  a  Dreptului  de  a  Şti  (30
septembrie 2013)

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

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

Masă  rotundă  cu  tema  „De  la  stigmat  la
incluziune:  factori  de  progres  în  domeniul
sănătăţii  mintale”,  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din
România,  Liga  Independentă  Română  pentru
Drepturile Omului la Cultură şi Sănătate, clubul
de  la  Cheia  şi  Asociaţia  Română  pentru

Apărarea  Drepturilor  Persoanelor  la  Vârsta  a
III-a  cu  ocazia  Zilei  Mondiale  a  Sănătăţii
Mintale (10 octombrie 2013)

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

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

Masă rotundă cu tema “Contribuţii româneşti
la  activitatea  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite”
organizată  cu  prilejul  Zilei  Mondiale  a
Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu  Asociaţia  pentru  Naţiunile  Unite  din
România,  Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia,
Asociaţia  pentru  Promovarea  Drepturilor
Familiei-Family Forum (24 octombrie 2013)

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

Cea  de  a  XIX-a  ediţie  a  Universităţii
Internaţionale  a  Drepturilor  Omului  cu  tema
„Drepturile  omului  –  realităţi  şi  perspective”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia
pentru  Naţiunile  Unite  din  România,  Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,
pace şi toleranţă şi Asociaţia Clubul de la Cheia
„Victor Dan Zlătescu”, precum şi cu concursul
membrilor  ELI  ai  Institutului  Internaţional  de
Drept  de  Expresie  şi  Inspiraţie  Franceze  (29
octombrie-3 noiembrie 2013)

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

Ziua Internaţională Împotriva Fascismului şi
Antisemitismului marcată la Şcoala 190 „Maria
Peneş” din Bucureşti (8 noiembrie 2013)
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Dezbatere  privind  tema  campaniei
„Împotriva  discursului  rasist  şi  a  postărilor  pe
internet” lansată de reţeaua europeană înfiinţată
de  United  for  Intercultural  Action  cu  ocazia
Zilei  Internaţionale  Împotriva  Fascismului  şi
Antisemitismului,  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
pace,  democraţie  şi  toleranţă,  Universitatea  de
Nord din Baia Mare, Asociaţia pentru Naţiunile
Unite  din  România,  Asociaţia  Clubul  de  la
Cheia  „Victor  Dan  Zlătescu”,  Universitatea
„Spiru Haret” din Craiova, Facultatea de Drept
şi  Administraţie  Publică  a  Universităţii
„N.Titulescu” din Craiova, Facultatea de Drept
din  Bucureşti,  Şcoala  Naţională  de  Studii
Politice şi Administrative(9 noiembrie 2013)

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

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

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

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

Conferinţa  Naţională  cu  tema  „Exodul

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

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

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

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

Curs  cu  tema  „Educaţie  pentru  drepturile
omului şi ale copilului” organizat pentru cadrele
didactice şi didactic-auxiliare din învăţământul
preuniversitar  de  Casa  Corpului  Didactic
Bucureşti în parteneriat cu Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Institutul Român pentru Drepturile
Omului (7-8 decembrie 2013)

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

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

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

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

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

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

Masă  rotundă  cu  tema  „21  de  ani  de  la
adoptarea  de către  Adunarea  Generală  ONU a

Declaraţiei  cu privire  la  drepturile  persoanelor
aparţinând  minorităţilor  naţionale,  etnice,
lingvistice şi religioase” organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului şi Centrul  de
Studii  Canonico-Juridice  al  Facultăţii  de
Teologie  din  cadrul  Universităţii  “Ovidius”
(7-18 decembrie 2013)

Seminar  cu  tema  „Ziua  internaţională  a
drepturilor  omului”,  organizat  de  Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului  şi  Asociaţia
pentru  Naţiunile  Unite  din  România  (18
decembrie 2013)

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

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

DREPTURILE OMULUI 75



Anexa B

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

Masă rotundă cu  tema  „Medierea  în  2013”
organizată  de  Universitatea  Creştină  „Dimitrie
Cantemir”  – Masteratul  de  Mediere şi
Masteratul de Integrare şi Afaceri Europene (15
ianuarie 2013)

Conferinţa  de  închidere  a  campaniei  de
conştientizare şi sensibilizare a opiniei  publice
privind  prevenirea  şi  combaterea  violenţei  în
familie,  organizată  de  Ministerul  Muncii,
Familiei,  Protecţiei  Sociale  şi  Persoanelor
Vârstnice (28 ianuarie 2013)

Conferinţa  cu  tema  „Tudor  R.  Popescu  –
personalitate  a  vieţii  juridice  româneşti”,
organizată  de  Institutul  de  Cercetări  Juridice
„Acad. Andrei Rădulescu” (11 februarie 2013)

Conferinţa  cu  tema  „Acceptarea  de  către
România  a  jurisdicţiei  obligatorii  a  Curţii
Internaţionale de Justiţie. Aventaje şi tendinţe”,
organizată  de Ministerul  Afacerilor  Externe  (4
februarie 2013)

Dezbatere cu tema „Răspunderea obiectivă şi
răspunderea bazată pe vinovăţie”, organizată de
Institutul  de  Cercetări  Juridice  „Acad.  Andrei
Rădulescu” din cadrul  Academiei  Române (25
februarie 2013)

Lansarea volumului  „Drept civil.  Drepturile
reale  principale  în  reglementarea  noului  Cod
civil”,  autor  prof.univ.dr.  Corneliu  Bîrsan,
0rganizată  de  Universitatea  Bucureşti,
Facultatea  de  Drept  cu  sprijinul  Editurii
Hamangiu (28 februarie 2013)

Conferinţa  cu  tema  „Constantin  Noica  şi
timpul  cel  blând  al  culturii  europene”,
organizată  de  Biblioteca  Metropolitană
Bucureşti  şi  Asociaţia  Culturală  „Prietenii  lui
Mircea Eliade” (1 martie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Trăind  cu  scleroză
multiplă în România”, organizată de Societatea
de  Scleroză  Multiplă  din  România  (4  martie
2013)

Conferinţa  cu  tema „Constituţiile  Europei”,
organizată  de  Institutul  de  Cercetări  Juridice
„Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei
Române,  cu  participarea  dlui  prof.dr.  Didier
Maus,  preşedinte  emerit  al  Asociaţiei
Internaţionale de Drept Constituţional (6 martie

2013)
Conferinţa  cu  tema  „Răspunderea  culturii”,

organizată  de  Academia  Română,  Institutul
Cultural Român (6 martie 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Revizuirea
Constituţiei-necesitate,  oportunitate,  obiective
posibile”  organizată  de  Academia  Română,
Institutul  de  Cercetări  Juridice  „Acad.  Andrei
Rădulescu” în colaborare cu Asociaţia Română
de Drept Constituţional (7 martie 2013)

Sesiune  de  comunicări  ştiinţifice  cu  tema
„Raporturile  între  puterile  statului  în  sistemul
constituţional  românesc  –  o  evaluare  în
perspectiva  revizuirii  Constituţiei”,  organizată
de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”,
Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului
în colaborare cu Institutul de Ştiinţe Politice şi
Relaţii  Internaţionale  al  Academiei  Române şi
în  parteneriat  publicistic  cu  revista  „Dreptul”
(11 martie 2013)

Conferinţa cu tema „Globalizare, comunicare
şi francofonie” şi lansarea volumelor traduse în
limba română „Despre comunicare şi internet”
şi  „O  teorie  critică  a  noilor  media”,  autor
Dominique Wolton, organizate de Facultatea de
Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Şcolii
Naţionale de Studii Politice şi Administraţie (19
martie 2013)

Sesiunea  de  comunicări  ştiinţifice  cu  tema
„Dreptul – actualitate şi perspectivă” organizată
de   Universitatea  Ecologică  din  Bucureşti,
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative (20
martie 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Constituţia  din  1991.
Pregătire,  dezbatere,  aprobare”,  organizată  de
Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi
Administraţie (20 martie 2013)

Întâlnire  pentru  comemorarea  Zilei
internaţionale  pentru  eliminarea  discriminării
rasiale cu tema „Rasismul şi sportul”, organizată
de  Biroul  Înaltului  Comisar  al  Organizaţiei
Naţiunilor  Unite  pentru  Drepturile  Omului
(20-21 martie 2013)

Reuniune  privind  activitaţile  comune  ale
Paneurope  Suisse  şi  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului (22-23 martie 2013)
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Întâlnire  de  lucru  cu  coordonatorul
Institutului  Interdisciplinar  pentru  Etică  şi
Drepturile  Omului  din cadrul  Universităţii  din
Fribourg (22-23 martie 2013)

Conferinţa cu tema „Dreptul constituţional al
Uniunii  Europene”  organizată  de  Asociaţia
Română de Drept şi Afaceri Europene şi Centrul
de Studii  de Drept European al  Institutului  de
Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române
(27 martie 2013)

Conferinţa  cu  tema  „Medierea  în  contextul
noilor  Coduri”  organizată  de  Universitatea  de
Vest  Timişoara  –  Facultatea  de  Drept  în
parteneriat  cu Asociaţia  O Şansă pentru Viitor
(28 martie 2013)

Sesiune  de  comunicări  ştiinţifice  cu  tema
„Continuitate  şi  discontinuitate  în  dreptul
român”  organizată  de  Institutul  de  Cercetări
Juridice  „Acad.  Andrei  Rădulescu”  al
Academiei Române (29 martie 2013)

Ediţia a II-a a Conferinţei  tinerilor cu tema
„Justiţia  şi  drepturile  omului”  organizată  de
Universitatea  Creştină  „Dimitrie  Cantemir”,
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
(2 aprilie 2013)

Conferinţa  internaţională  cu  tema  „Modele
de  succes  în  abordarea  integrată  a  serviciilor
pentru  diagnosticarea,  intervenţia  recuperării,
funcţionalităţii,  integrarea socială,  educaţională
şi  profesională  a  persoanelor  cu  tulburare  de
spectru  autist”  organizată  de  Federaţia  pentru
Drepturi  şi  Resurse  pentru  Persoanele  cu
Tulburări  în  Spectrul  Autist  la  Palatul
Parlamentului (3 aprilie 2013)

Dezbaterea  cu  tema  „Noi  cercetări  privind
locul  şi  rolul  structurilor  militare  în  acţiunea
externă  a  României  şi  lansarea  volumelor
„Statul  major  general  român  (1859-1950).
Organizare  şi  atribuţii  funcţionale”  autori  Ion
Giurcă şi Maria Georgescu şi lucrarea „Serviciul
de  informaţii  al  României  în  războiul  de
integrare  naţională  (1916-1920)  autor  Alin
Spătaru (4 aprilie 2013)

Simpozionul  cu  tema  „Justiţia  şi  drepturile
omului”,  organizată  de  Universitatea  Dimitrie
Cantemir  Bucureşti,  Facultatea  de  Ştiinţe
Juridice şi Administrative”( 4 aprilie 2013)

Conferinţa internaţională cu tema „Ecologia
secolului  XXI,  provocări  şi  perspective”,
organizată de Universitatea Ecologică Bucureşti
(4-5 aprilie 2013)

Dezbatere  privind  „Legea  115/2012  –
Obligativitatea  şedinţei  de  informare  pe
înţelesul  tuturor”,  organizată  de  Institutul
Internaţional  de  Mediere,  Asociaţia  O  Şansă
pentru  Viitor  şi  Asociaţia  Centrul  Avocaţilor
Mediatori (6 aprilie 2013)

Conferinţa  internaţională  cu  tema
„Provocările  secolului  XXI  în  drept  şi
administraţia publică” ediţia a 2-a, organizată de
Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş în
colaborare  cu  Fundaţia  „Pro  Iure”  din  Târgu
Mureş şi în parteneriat cu Consiliul Local Târgu
Mureş,  Primăria  Târgu  Mureş,  Consiliul
Judeţean Mureş, Universitatea Saint Quentin en
Yvelines din Franţa, Universitatea Corvinus din
Budapesta,  Universitatea  din Salento,  Italia,  şi
Universitatea  din  Miskolc,  Ungaria  (11-12
aprilie 2013)

Colocviu  cu  tema  „Preocupări  în  domeniul
financiar-bancar  în  contextul  modificărilor
survenite  la  nivel  european”,  organizat  de
Asociaţia  Europeană  de  Drept  Bancar  şi
Financiar – România (12-13 aprilie 2013)

Ceremonia  de  inaugurare  a  Pieţei
Francofoniei,  organizată  de  Ministerul
Afacerilor  Externe  şi  Primăria  Municipiului
Bucureşti  cu prilejul  aniversării  a  douăzeci  de
ani  de  la  aderarea  României  la  Organizaţia
Internaţională a Francofoniei (15 aprilie 2013)

Forumul  european  al  juriştilor  –  a  şaptea
ediţie,  organizat  de  Baroul  din  Barcelona  în
colaborare  cu Academia  de Drept  European şi
Universitatea  Autonomă  din  Barcelona  (17-20
aprilie 2013)

Colocviu  internaţional  cu  tema  „Evoluţia
noţiunii de familie şi influenţa sa asupra ordinii
succesorale  legale”,  organizat  de   Uniunea
Naţională  a  Notarilor  Publici  din  România  şi
Asociaţia „Henri Capitant” (19-20 aprilie 2013)

Seminar cu tema „Evaluarea situaţiei actuale
şi  a  tendinţelor  protecţiei  drepturilor  de
proprietate intelectuală din România”, organizat
cu  prilejul  Zilei  Mondiale  a  Proprietăţii
Intelectuale  sub  egida  Grupului  de  Lucru  pe
Probleme  de  Proprietate  Intelectuală  şi
coordonat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie (24 aprilie 2013)

Conferinţa  cu  tema  „Condamnările  suferite
de România la CEDO în anul 2012. Analize şi
perspective”  şi  lansarea  volumului  „Hotărârile
CEDO  în  cauzele  împotriva  României  -2012.
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Analiză,  consecinţe,  autorităţi  potenţial
responsabile”,  vol.  VIII,  organizate  în  seria
„Cultura  dreptului  european”  de  Centrul  de
Studii  de  Drept  European  al  Institutului  de
Cercetări  Juridice  din  cadrul  Academiei
Române,  Asociaţia  Magistraţilor  Europeni
pentru  Drepturile  Omului,  Asociaţia  Forumul
Judecătorilor din România şi Asociaţia Română
de  Drept  şi  Afaceri  Europene  şi  Editura
Universitară (24 aprilie 2013)

Întâlnirea  suplimentară  privind  dimensiunea
umană  cu  tema  „Libertatea  de  circulaţie  şi
interacţiune  umană”,  organizată  de  Biroul
Organizaţiei  pentru  Securitate  şi  Cooperare  în
Europa  pentru  Instituţiile  Democratice  şi
Drepturile Omului (24-26 aprilie 2013)

Seminarul  cu  tema  „Politica  de  integrare  a
imigranţilor  în  muncă”,  organizat  de Institutul
European  de  Administraţie  Publică  (25-26
aprilie 2013)

Reuniunea  de  lucru  cu  tema  „Strategia
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor
români  aparţinând  minorităţii  rome  pentru
perioada  2012-2020”,  organizată  de  Guvernul
României,  Agenţia  Naţională  pentru  Romi  în
parteneriat  cu  Şcoala  Naţională  de  Studii
Politice  şi  Administrative  în scopul  consultării
privind  procesul  de  actualizare  a  strategiei
privind minoritatea romă (30 aprilie 2013)

A  douăzeci  şi  şasea  întâlnire  anuală  a
Comitetului  Internaţional  de  Coordonare  al
Instituţiilor  Naţionale  pentru  Promovarea  şi
Protecţia  Drepturilor  Omului  organizată  de
Înaltul  Comisariat  ONU  pentru  Drepturile
Omului (6-8 mai 2013)

Conferinţa  Preşedinţiei  Uniunii  având  ca
temă  „Egalitatea,  drepturile  fundamentale  şi
statul  de  drept”  şi  organizată  de  Preşedenţia
Irlandeză  a  Consiliului  Uniunii  Europene,
Comisia  Europeană,  Agenţia  pentru  Drepturi
Fundamentale  a  Uniunii  Europene,  Comisia
Irlandeză  pentru  Drepturile  Omului  şi
Autoritatea  pentru  Egalitatea  de  Şanse  (9-10
mai 2013) 

Conferinţa naţională cu tema „Spaţiul public
european  –  încotro?”,  organizată  de
Universitatea  Dimitrie  Cantemir  Bucureşti  (9
mai 2013)

Concursul  de  cultură  generală  cu  tema
„Uniunea  Europeană  –unitate  în  diversitate”,
organizată  de  Universitatea  Dimitrie  Cantemir

Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei (9
mai 2013)

Seminarul „Austeritatea şi drepturile omului
în  Europa”  organizat  de  Grupul  European  al
Instituţiilor Naţionale de Drepturile Omului (13
inuie 2013)

Expunerea  cu  tema  „Franţa,  un  an  de
guvernare  socialistă.  Tentative  şi  limite”,
organizată  de  Fundaţia  Europeană  Titulescu,
Centrul de Studii Strategice (15 mai 2013)

Conferinţa  internaţională  cu  tema  „Relaţia
transatlantică  într-o  lume  cu  crize  multiple”
organizată  de  Institutul  pentru  Studierea
Evenimentelor Extreme în parteneriat cu École
Nationale  d’Administration  Publique  Montreal
(15 mai 2013)

Ediţia  a  V-a  a  conferinţei  internaţionale  a
doctoranzilor  în  drept,  organizată  de  Şcoala
Doctorală  a  Facultăţii  de  Drept  şi  Ştiinţe
Administrative din cadrul Universităţii  de Vest
din  Timişoara,  împreună  cu  Centrul  European
de Studii şi Cercetări Juridice Timişoara (16-18
mai 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Noi  perspective
profesionale  –  Diplomaţia  economică  şi
comercială”,  organizată  de  Universitatea
Dimitrie  Cantemir  Bucureşti,  Facultatea  de
Relaţii Economice Internaţionale (16 mai 2013)

Sesiunea  ştiinţifică  cu  tema  „Spiru  Haret
(1851-1912)–  triumful  pedagogiei  româneşti”,
organizată  de  Secţia  de  Filozofie,  Teologie,
Psihologie şi Pedagogie a Academiei Române şi
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a
Universităţii Bucureşti (17 mai 2013)

Conferinţa  cu  tema „Femeia  musulmană  în
societatea  românească  şi  cea  europeană”,
organizată  de Asociaţia  Surori  Musulmane (19
mai 2013)

A 6-a Reuniune a  grupului  de lucru pentru
implementarea  Convenţiei  UN  privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi organizată
de Grupul European al Instituţiilor Naţionale de
Drepturile Omului (21-22 mai 2013)

Conferinţa cu tema „Cultura participativă în
România”,  organizată  în  cadrul  proiectului
„Iniţiativa pentru societatea civilă” de Fundaţia
Multimedia  pentru  Democraţie  Locală,  Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative şi
Operations Research (22 mai 2013)

Conferinţa internaţională cu tema „Mijloace
juridice  şi  instituţionale  de  luptă  împotriva
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drogurilor”,  organizată  de  Universitatea
Dimitrie Cantemir Bucuresti (23 mai 2013)

Conferinţa  internaţională  cu  tema  „Politica
legislativă  între  reglementare  europeană,
naţională  şi  internaţională.  Noi  perspective  ale
dreptului”,  organizată  de  Universitatea  Titu
Maiorescu  în  colaborare  cu  Academia
Oamenilor  de Ştiinţă  din România (24-25 mai
2013)

Workshop  româno-american  cu  tema
„Impactul  noilor  tehnologii  asupra  sferei
media”,  organizat  de  Centrul  de  Cercetare  în
Comunicare,  Facultatea  de  Comunicare  şi
Relaţii  Publice  din  cadrul  Şcolii  Naţionale  de
Studii  Politice  şi  Administrative  (27-28  mai
2013)

Conferinţa  internaţională  cu  tema
„Actualitatea  în  domeniul  juridic
financiar-bancar  pe  plan  internaţional  şi
naţional”,  organizată  de Asociaţia  Consilierilor
Juridici  din  Sistemul  Financiar  Bancar  şi
Asociaţia  Europeană  de  Drept  Bancar  –
România (29 mai-1 iulie 2013)

Prima  conferinţă  naţională  a  experţilor  în
legislaţia  muncii  organizată  de  Uniunea
Naţională  a  Experţilor  în  Legislaţia  Muncii,
Universitatea  Ecologică  din  Bucureşti  şi
Asociaţia de Dreptul Muncii (30 mai 2013)

Sesiunea  ştiinţifică  a  cadrelor  didactice  cu
tema  „Tendinţe  şi  perspective  în  dezvoltarea
economiei  româneşti”,  organizată  de
Universitatea Dimitrie Cantemir, Bucureşti. (30
mai 2013)

A  XVI-a  ediţie  a  Zilelor  juridice
franco-române  cu  tema  „Patrimoniul”
organizată  de  Institutul  de  Cercetări  Juridice
„Acad.  Andrei  Rădulescu”,  Academia  Română
şi Societatea de Legislaţie Comparată (31 mai-1
iunie 2013)

A doua Conferinţă Academos, organizată de
Şcoala  Naţională  de  Studii  Politice  şi
Administrative  –  Bucureşti.  Lucrările
conferinţei vor fi editate şi publicate în revista
„Reconstructing Good Society” (5-7 iunie 2013)

Întâlnire  inter-universitară  dedicată  elitei  cu
studii  de  administraţie  publică,  organizată  de
Facultatea  de Administraţie  Publică  din cadrul
Şcoalii  Naţionale  de  Studii  Politice  şi
Administrative,  Facultatea  de  Administraţie  şi
Management  Public  din  cadrul  Academiei  de
Studii  Economice  Bucureşti,  Facultatea  de

Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul
Universităţii  „Al.  Ioan  Cuza”  din  Iaşi  şi
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi
ale  Comunicării  din  cadrul  Universităţii
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (17 iunie 2013) 

Conferinţa  cu  tema  „Procedura  trimiterii
preliminare.  Principii  de  drept  al  Uniunii
Europene şi experienţe ale sistemului roman de
drept”  organizată,  în  seria  „IADUER  –
interpretarea  şi  aplicarea  dreptului  Uniunii
Europene în România”,  de Centrul de Studii de
Drept  European  al  Institutului  de  Cercetări
Juridice  din  cadrul  Academiei  Române,
Asociaţia  Forumul  Judecătorilor  din  România,
Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene
şi Editura C.H.Beck (19 iunie 2013)

Prima  ediţie  a  conferinţei  internaţionale  cu
tema „Strategia 2013–strategii pentru o lume în
schimbare”,  organizată  de Şcoala Naţională  de
Studii  Politice şi Administrative,  Facultatea de
Management  şi  Facultatea  de  Comunicare  şi
Relaţii  Publice  în  parteneriat  cu  Banca
Naţională a României. (27-28 iunie 2013)

Reuniunea  consultativă  organizată  de
Raportorul  special  în  domeniul  drepturilor
culturale cu tema „Cazuri istorice şi memoriale
în  societăţile  divizate”  conform  Rezoluţiei
nr.23/10 a Consiliului pentru Drepturile Omului
adoptată la cea de a 23-a sesiune a sa (4-5 iulie
2013)

Întâlnire de lucru la Institutul Interdisciplinar
de Etică şi Drepturile Omului privind activităţile
instituţiilor care fac parte din Reţeau Europeană
a  Institutelor  pentru  Drepturile  Omului  (6-7
iulie 2013)

A 6-a sesiune a Grupului de experţi privind
drepturile  populaţiei  indigene,  organism
subsidiar al  Consiliului ONU pentru drepturile
omului (8-12 iulie 2013)

A  55-a  sesiune  a  Comitetului  Organizaţiei
Naţiunilor Unite pentru eliminarea discriminării
faţă  de  femei,  având  ca  temă  centrală
monitorizarea implementării Convenţiei privind
eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă
de  femei,  organizată  sub  patronajul  Înaltului
Comisar ONU pentru Drepturile Omului (15-18
iulie 2013)

Dezbatere  cu  tema  „Protocolul  nr.15  al
Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor
omului  şi  a  libertăţilor  fundamentale  -  un
protocol  de  reformă”,  organizată  de  Asociaţia
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pentru  Promovarea  Drepturilor  Familiei
„Family Forum” (26 iulie 2013)

Acţiunea  finală  a  Caravanei  „CASPER”,  o
campanie  naţională  de  sensibilizare  în  scopul
schimbării  atitudinii  sociale  privind persoanele
cu dizabilităţi  desfăşurată  în cadrul  proiectului
cu tema „Servicii  sociale  integrate  şi formarea
vocaţională  pentru  persoane  cu  dizabilităţi”,
organizată, la Bucureşti sub sloganul „Dărâmăm
ziduri  pentru  a  construi  punţi”,  de  Ministerul
Muncii,  Familiei,  Protecţiei  Sociale  şi
Persoanelor Vârstnice (1 august 2013)

Conferinţa naţională  cu  tema  „Pentru  o
economie a solidarităţii”, organizată cu prilejul
încheierii  proiectului  cu  tema  „Prometeus  –
promovarea economiei sociale în România prin
cercetare,  educaţie  şi  formare  profesională  la
standarde  europene”  implementat  de  Fundaţia
pentru  Dezvoltarea  Societăţii  Civile  în
parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calităţii
Vieţii,  Universitatea  Bucureşti  -  Facultatea  de
Sociologie,  European  Research  Institute  on
Cooperative  and  Social  Enterprises  şi  Centrul
Naţional  de  Pregătire  în  Statistică  (29  august
2013)

Dezbatere cu tema  „Eficientizarea activităţii
de control în domeniul relaţiilor de muncă şi în
cel al supravegherii pieţei, securităţii şi sănătăţii
în muncă. Exemple de bune practici. Valenţe şi
oportunităţi”,  organizată  de  Universitatea
„Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, Instituţia
Prefectului – judeţul Argeş şi Consiliul Judeţean
Argeş (12 septembrie 2013)

Conferinţa  anuală  a  proiectelor  europene
organizată  de  Institutul  de  Drept  European  la
Viena (4-7 septembrie 2013)

Masă  rotundă  cu  tema  „Oportunităţi  şi
obstacole  în  atingerea  obiectivelor  Agendei
Europa 2020 din perspectiva reconcilierii vieţii
de  familie  cu  cea  profesională”  organizată  în
cadrul proiectului „Echilibru - o nouă abordare a
vieţii familiale cu cea profesională”, cofinanţat
din  Fondul  Social  European  prin  Programul
Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor
Umane  de  Ministerul  Muncii,  Familiei,
Protecţiei  Sociale  şi  Persoanelor  Vârstnice  în
parteneriat cu  Fondazione Federico II, Instituto
Formacion  Integral  Spania,  Global
Commercium  Development,  Direcţia  Generală
de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului
Sector 6 Bucureşti, Consiliul Local al sectorului

3 Bucureşti şi Primăria Municipiului Braşov (20
septembrie 2013)

Conferinţa finală a proiectului cofinanţat din
Fondul  Social  European  prin  Programul
Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor
Umane 2007-2013 cu tema „Integrare pe piaţa
muncii:  şanse  sporite  pentru  persoanele  cu
dizabilităţi”, organizată de Asociaţia COLFASA
prin  intermediul  Centrului  de  Incluziune
Socială, Bucureşti (23 septembrie 2013)

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

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

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

Dezbatere  cu tema „De ce avem nevoie  de
mecanisme  independente  de  monitorizare  a
respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
mintale  din  instituţii?”  din  cadrul  Proiectului
„Societatea civilă,  partner activ  în procesul de
elaborare  şi  evaluare  a  politicilor  publice”  şi
organizată  de  Centrul  de  Resurse  Juridice  (10
octombrie 2013)

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

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

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

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

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

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

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

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

Al cincilea congres al Asociaţiei Francofone
al  Instituţiilor  Naţionale  de  Drepturile  Omului
(AFCNDH) cu tema „AFCNDH în dinamica de
promovare  a  instituţiilor  naţionale  pentru

drepturile omului în conformitate cu Principiile
de la Paris” (8-10 noiembrie 2013)

Conferinţa  cu  tema  „Combaterea
infracţiunilor  motivate  de  ură  în  Uniuniea
Europeană”,  organizată  de  Agenţia  pentru
Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii  Europene
organizată de FRA în cooperare cu preşidenţia
Lituaniană a Consiliului Uniunii Europei (12-13
noiembrie 2013)

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

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

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

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

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

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

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

Ediţia  a  6-a  a  forumului  Organizaţiei
Naţiunilor  Unite  privind  problemele
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minorităţilor cu tema "Dincolo de libertatea de
religie  sau  convingeri:  garantarea  drepturilor
minorităţilor  religioase”  organizat  la  Geneva
(26-27 noiembrie 2013)

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

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

A  doua  sesiune  a  forumului  Organizaţiei
Naţiunilor  Unite  privind  mediul  de  afaceri  şi
drepturile omului, organizată de Consiliul ONU

pentru Drepturile Omului (2-4 decembrie 2013)
Recital de poezie şi pian, expoziţie de pictură

-  eveniment  de  coştientizare  a  potenţialului
persoanelor cu dizabilităţi organizat de Direcţia
Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi din cadrul
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi  Persoanelor  Vârstnice  cu  ocazia  Zilei
internaţionale  de  solidaritate  cu  persoanele  cu
dizabilităţi  (3  decembrie  2013)

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

Gala de Excelenţă a Romilor 2013 organizată
de  Agenţia  Naţională  pentru  Romi  şi  Partida
Romilor  „Pro-Europa”  cu  sprijinul  artistic  al
Dlui Mădălin Voicu şi al Dlui Damian Drăghici
cu ocazia Zilei Internaţionale a Minorităţilor (18
decembrie 2013)
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III. DOCUMENTAR JURIDIC

RAPORT PRIVIND EVOLUŢIA LEGISLAŢIEI ÎN DOMENIUL
DREPTURILOR OMULUI ÎN ROMÂNIA – 2013*

- partea a II-a - 

Cei 6 ani de la aderarea României la Uniunea
Europeană reprezintă o confirmare a proiectelor
europene  începute,  o  promovare  a  proiectelor
naţionale la scară largă şi cu impact pozitiv şi nu
în ultimul rând o îmbinare a viziunii interne cu
cea externă.*

Beneficiind  de  cofinanţare  de  la  Fondul
Social  European  prin  Programul  Operaţional
Dezvoltarea  Capacităţii  Administrative
2007-2013  -  Axa  Prioritară  2:  Îmbunătăţirea
calităţii  şi  eficienţei  furnizării  serviciilor
publice,  cu  accentul  pus  pe  procesul  de
descentralizare,  Ministerul  Afacerilor  Externe,
conform unui  comunicat  de presă,  a lansat,  în
data  de 8 noiembrie  2013,  un proiect  intitulat
„E-VIZA –  portal  electronic  pentru  facilitarea
procesului  de  obţinere  a  vizelor”  şi  are  ca
obiectiv  general  îmbunătăţirea  sistemului  de
procesare  a  cererilor  de  viză  pentru  România
prin crearea unui nou serviciu electronic deschis
publicului. 

Prin acest proiect se urmăreşte crearea unui
portal  intern  şi  extern  de  pre-aplicare  şi
post-aplicare  în  vederea  obţinerii  vizei  pentru
România,  a  unei  infrastructuri  software  de
componente de suport care va permite operarea
în  mod  rapid  şi  securizat  în  reţea,  o
infrastructură  hardware  completă  pentru
locaţiile  centrale,  precum  şi  echipamente  de
infrastructură  hardware  pentru  posturile
consulare.

La nivel internaţional, România a fost aleasă
pe 14 iunie 2013, în cadrul unei reuniuni plenare
a  Adunării  Generale  a  Organizaţiei  Naţiunilor
Unite  din  New  York,  prin  Reprezentantul
Permanent  al  său  la  ONU,  în  postul  de
vicepreşedinte al Adunării Generale pentru cea
de-a  68-a  sesiune,  care  a  avut  loc  în  luna
septembrie  2013.  Punctele  de  pe  agenda  de
lucru a Adunării Generale, numită „Agenda de
dezvoltare  post  2015:  definirea  cadrului  de
acţiune”,  privesc  unele  măsuri  referitoare  la
umanitate şi mediul înconjurător. 

* Elaborat în cadrul IRDO de un colectiv coordonat de dr. 
Claudia Elena Marinică, cercetător ştiinţific.

La nivel  naţional,  în  privinţa  administraţiei
publice a fost luată Decizia prim-ministrului nr.
104/2013  privind  înfiinţarea  Comitetului
interministerial  pentru  resursele  umane  în
domeniul  administraţiei  publice1 care  are  ca
obiectiv  stabilirea  unor  măsuri  pentru
dezvoltarea  resurselor  umane  în  domeniul
administraţiei publice. Scopul este de a asigura
transparenţa  modalităţilor  de  recrutare  şi
creşterea  interesului  faţă  de funcţia  publică şi,
nu  în  ultimul  rând,  eficientizarea  utilizării
resurselor  umane  în  cadrul  administraţiei
publice. 

Prin Decizia nr. 163/2013 a prim-ministrului
a fost înfiinţat Comitetul interministerial pentru
armonizare legislativă privind serviciile  sociale
destinate persoanelor cu dizabilităţi, având drept
obiectiv  eficientizarea  măsurilor  de  asistenţă
socială acordate persoanelor cu dizabilităţi.

Tot  la  nivelul  administraţiei  publice,  a  fost
publicata  Decizia  prim-ministrului  nr.233/2013
privind  înfiinţarea  Grupului  interministerial
strategic  pentru  prevenirea  şi  combaterea
macrocriminalităţii  ce  afectează  siguranţa
cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice2.
Acest  Grup  are  rolul  de  elaborare,  integrare,
corelare  şi  monitorizare  a  politicii  Guvernului
de prevenire a macrocriminalităţii.

Cooperarea între puterile statului cu privire la
relaţia cu Uniunea Europeană a fost întărită prin
Legea  nr.  373/2013  privind  cooperarea  dintre
Parlament  si  Guvern  in  domeniul  afacerilor
europene3.  Astfel,  este  reglementat  cadrul  de
cooperare  între  Parlamentul  României  sau una
dintre Camerele acestuia şi Guvernul României,
în  ceea  ce  priveşte  participarea  României  la
procesul  decizional  din  cadrul  Uniunii
Europene, precum şi monitorizarea armonizării. 

În scopul promovării dreptului umanitar la
nivel  naţional,  în  Monitorul  Oficial  al
României, partea I, nr. 349 din data de 13 iunie
2013  a  fost  publicată  Legea  nr.  177/2013

1 Publicat în M.Of., I, nr. 81 din de 6 februarie 2013 
2 Publicat în M.Of., I, nr. 338 din 10 iunie 2013
3 Publicată în M. Of., I, nr. 820, din 21 decembrie 2013.
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privind  declararea  zilei  de  14  mai  -  Ziua
dreptului internaţional umanitar.

În  ceea  ce  priveşte  dreptul  la  azil,  în
decursul  anului  2013,  au fost  luate  o serie  de
măsuri  legislative  în  vederea  optimizării
cadrului organizatoric, având drept scop oferirea
aceluiaşi  grad  de protecţie  indiferent  de statul
membru căruia i se adresează.  Astfel,  a apărut
Legea nr. 18/2013 pentru modificarea Legii nr.
122/2006  privind  azilul  în  România,  cu
modificările şi completările ulterioare, prin care
au  fost  eliminate  referirile  cu  privire  la
acordarea protecţiei umanitare temporare, se fac
precizări  potrivit  cărora  statutul  de  refugiat  şi
protecţia  subsidiară  se  acordă  pe  o  perioadă
nedeterminată.  De  asemenea,  orice  cerere  de
azil  este  analizată  individual  şi  succesiv  din
perspectiva statutului de refugiat şi a protecţiei
subsidiare. 

Totodată,  a  fost  publicată  Hotărârea
Guvernului  nr.  653/27.08.2013 pentru
modificarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România,
aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.
1.251/2006,  care  cuprinde  în  principal
reglemetări  care  au  în  vedere  stabilirea
termenului  de  efectuare  a  anchetei  sociale  în
baza  căreia  se  va  stabili  dreptul  la  ajutorul
nerambursabil, precum şi procedura de realizare
a plăţii acestuia

Modificările şi completările de mai sus sunt
urmate  şi  de  Legea  nr.  376/2013  pentru
modificarea si completarea unor acte normative
din  domeniul  migraţiei  şi  azilului4.  Astfel,
aceasta  modifică  şi  completează  prevederile
OUG  nr.  194/2002  prin  reglementare  în  mod
expres  şi  distinct  a  celor  două  categorii  de
străini  care pot  solicita  acordarea  dreptului  de
şedere  pe  termen  lung,  cât  şi  străinii  care
beneficiază  de  protecţie  internaţională  în
România.  Legea  transpune  şi  Directiva
2011/51/UE  a  Parlamentului  European  şi  a
Consiliului  din  11  mai  2011  de  modificare  a
Directivei 2003/109/CE a Consiliului în vederea
extinderii  domeniului  său  de  aplicare  la
beneficiarii  de  protecţie  internaţională5 Astfel,
are  loc  o  consolidare  juridică  a  drepturilor
beneficiarilor protecţiei internaţionale care duce
la creşterea gradului de integrare a acestora în
societatea românească.  

4 Publicată în M. Of., I, nr. 826, din 23 decembrie 2013.
5 Publicată în J.Of., seria L, nr. 132 din 19 mai 2011.

Drepturile  copilului au  reprezentat,  de
asemenea, un subiect în atenţia Guvernului. La
iniţiativa acestuia, Parlamentul a adoptat  Legea
nr.  257/26.09.2013 pentru  modificarea  şi
completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia
şi promovarea drepturilor copilului ce a avut în
vedere  introducerea  unor  prevederi  legislative
care să Completeze cadrul legislativ în vigoare,
în anumite sectoare insuficient  reglementate,  a
căror clarificare este de natură a asigura o mai
bună  protecţie  a  drepturilor  copilului  sau  a
delimitării atribuţiilor şi competenţelor ce revin
autorităţilor  locale.  Totodată,  a  fost  publicată
Hotărârea  Guvernului  nr.  1.252/12.12.20126

privind aprobarea Metodologiei de organizare şi
funcţionare  a  creşelor  şi  a  altor  unităţi  de
educaţie timpurie antepreşcolară.

Cât  priveşte  protecţia  şi  promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap,  în luna
mai  2013  a  fost  aprobat  Ordinul  nr.
692/23.05.2013  al  ministrului  sănătăţii  şi  nr.
982/23.05.2013 al  ministrului  muncii,  familiei,
protecţiei  sociale  şi  persoanelor  vârstnice
privind modificarea cap. 1 „Funcţiile mentale”
din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei
şi  egalităţii  de şanse şi  al  ministrului  sănătăţii
publice  nr.  762/1.992/2007  pentru  aprobarea
criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se
stabileşte încadrarea în grad de handicap7.

De  asemenea,  a  fost  publicat  Ordinul
ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi
persoanelor  vârstnice  nr.  2273/20138 pentru
aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor
art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia
şi  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu
handicap,  coroborate  cu  cele  ale  art.  77  din
Legea  nr. 263/2010 privind sistemul  unitar  de
pensii publice în care sunt prevăzute condiţiile
în  care  persoanele  cu  handicap  grav  pot  opta
pentru  asistent  personal  sau  indemnizaţie  de
însoţitor.

Totodată,  instituţia  Avocatului  Poporului  a
dat  publicităţii  un  Raport  privind  protecţia
persoanelor  cu  handicap,  care  îşi  propune  să
evidenţieze  problemele  cu  care  se  confruntă
persoanele  cu  handicap  din  cauza  unor
prevederi  legale  neclare  sau  lacunare  şi  a
disfuncţionalităţilor  din  administraţia  publică,
şi,  în  egală  măsură,  prin  recomandările

6 Publicată în M. Of., I, nr. 8 din 7 ianuarie 2013.
7 Publicată în M. Of., I, nr. 313 din 30 mai 2013.
8 Publicată în M. Of., I, nr. 691 din 12 noiembrie 2013.
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formulate,  să  contribuie  la  crearea  unui  cadru
legislativ  si  administrativ  menit  să  asigure,  în
mod  real  si  în  orice  situaţie,  promovarea,
garantarea  si  respectarea  drepturilor  persoanei
cu handicap9.

Din  raport  reiese  faptul  că  unele  conflicte
apărute  în  relaţia  persoană  cu  handicap  –
administraţie  publică  centrală  sau  locală  ar
putea fi prevenite pe viitor prin perfecţionări de
ordin  legislativ,  precum  şi  prin  măsuri  de
îmbunătăţire  a  practicii  administrative.  Astfel,
conform  celor  precizate  în  Raport,  printre
principalele  disfuncţionalităţi  constatate  sunt:
nerespectarea  de  către  entităţile  publice  locale
(servicii publice de asistenţă socială, primării) a
dreptului persoanei cu handicap grav la asistent
personal;  finanţarea  deficitară  a  sistemului  de
asistenţă  socială  şi  medicală  a  persoanelor  cu
handicap; încadrarea în categoria nevăzătorilor a
tuturor  persoanelor  cu  deficienţe  vizuale;
restricţionarea accesului la sănătate, educaţie şi
servicii  sociale  a  persoanelor  cu  tulburări  din
spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală
asociate,  ca  urmare  a  tergiversării  aprobării
normelor  metodologice  de aplicare  a Legii  nr.
151/2010;  nerespectarea  de  către  instituţiile
publice  a  dispoziţiilor  art.  64  din  Legea  nr.
448/2006  privind  protecţia  si  promovarea
drepturilor  persoanelor  cu  handicap;
tergiversarea  soluţionării  cererilor  adresate  de
persoanele  cu  handicap  instituţiilor  publice,
întârzieri  în  implementarea  programului  de
interes  naţional  în  domeniul  protecţiei  si
promovării  drepturilor  persoanelor  adulte  cu
handicap  prin  înfiinţarea  de  servicii  sociale
alternative  de tip  rezidenţial  pentru persoanele
adulte  cu  handicap;  limitarea  accesului
persoanelor  cu  handicap  în  centre  rezidenţiale
publice de recuperare si reabilitare neuropsihică
pentru  persoanele  cu  handicap  care  să
corespundă  nevoilor  acestora;  limitarea
accesului  persoanelor  cu  handicap  în  centre
rezidenţiale publice de recuperare si reabilitare
neuropsihică pentru persoanele cu handicap care
să  corespundă  nevoilor  acestora;
disfuncţionalităţi  în  comunicarea
interinstituţională  a  numeroaselor  autorităţi  si
instituţii  publice centrale  si locale implicate în
protecţia drepturilor persoanelor cu handicap.

Cu  privire  la  protejarea  şi  combaterea

9 http://www.avp.ro/rapoarte-speciale/raport_special_hand
icap_mai2013.pdf.

împotriva  tuturor  formelor  de  discriminare,
pentru  crearea  unui  cadru  normativ  naţional
coerent, unitar şi accesibil s-a impus adoptarea
Legii  nr.  61/2013  pentru  modificarea
Ordonanţei  Guvernului  nr.  137/2000  privind
prevenirea  şi  sancţionarea  tuturor  formelor  de
discriminare,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  care  se  referă  la:  introducerea
excepţiei  de  la  discriminarea  directă  şi
abrogarea  dispoziţiilor  referitoare  la  această
excepţie;  modificarea  dispoziţiilor  care
reglementează  excepţii  de  la  acţiunile  care
constituie  fapte  de  discriminare,  corelarea
amenzilor contravenţionale cu cele prevăzute de
OUG  nr.  83/2012  pentru  modificarea  şi
completarea  Legii  nr.  202/2002  privind
egalitatea  de şanse de tratament  între  femei  şi
bărbaţi  pentru  eliminarea  oricărei  diferenţe  de
tratament  sancţionator  între  criteriile  protejate
de directivele antidiscriminare şi, nu în ultimul
rând,  atingerea  scopului  preventiv  al  acestor
norme.

Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului
(IRDO),  organism  independent  de  promovare,
protecţie  şi  monitorizare  a  implementării
Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor
cu Dizabilităţi, a elaborat în anul 2013 un studiu
privind  „Evoluţia  protecţiei  şi  promovării
drepturilor  persoanelor  cu  dizabilităţi  în
România”10 care îşi propune să ofere o imagine
asupra modului în care sunt respectate drepturile
persoanelor  cu  handicap  în  România.  În  acest
sens  s-a  analizat  obiectiv  modul  în  care
prevederile  Convenţiei  se  reflectă  în  legislaţia
românească,  dar şi modul în care acestea sunt
respectate.

În  urma  trecerii  în  revistă  a  celor  mai
importante  aspecte  din  domeniul  drepturilor
persoanelor  cu  dizabilităţi,  principalele
concluzii  se  referă  la:  acţiuni  continue  de
sensibilizare, conştientizare şi promovare pentru
ca  persoanele  cu  dizabilităţi  să  se  bucure  pe
deplin  de  toate  drepturile  şi  libertăţile
fundamentale ale omului, în condiţii de egalitate
cu  ceilalţi;  schimbarea  atitudinilor  care
presupune  în  primul  rând  schimbarea
modalităţilor  de  abordare  a  persoanei  cu
dizabilităţi  –  cetăţean  cu  drepturi  depline;
cercetarea - esenţială pentru creşterea înţelegerii
la  nivel  public  a  problemelor  legate  de
dizabilitate;  elaborarea  de metodologii   pentru

10 www.irdo.ro.
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colectarea  datelor  cu  privire  la  persoanele  cu
dizabilităţi;  elaborarea  strategiei  naţionale
pentru dizabilitate 

În sprijinul şi promovarea egalităţii de şanse
de tratament între femei şi bărbaţi,  principiu
fundamental al drepturilor omului, este şi Legea
nr. 115/2013 pentru aprobarea OUG nr. 83/2012
pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.
202/2002  privind  egalitatea  de  şanse  şi  de
tratament  între  femei  şi  bărbaţi prin  care  se
transpun  prevederile  specifice  domeniului
egalităţii  de şanse din Directiva 2010/41/UE a
Parlamentului  European  şi  Consiliului  privind
aplicarea  principiului  egalităţii  de  tratament
între  bărbaţii  şi  femeile  care  desfăşoară  o
activitate  independentă  şi  de  abrogare  a
Directivei 86/613/CEE precum şi ale Directivei
2006/54/CE  a  Parlamentului  European  şi  a
Consiliului  din  privind  punerea  în  aplicare  a
principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de
tratament  între  bărbaţi  şi  femei  în  materie  de
încadrare  în  muncă  şi,  nu  în  ultimul  rând,
corelarea normelor interne cu cele comunitare.

Astfel,  prevederile  legii  se  vor  aplica  şi
asupra  unei  noi  categorii  de  beneficiari  de
drepturi  de  protecţie  socială,  respectiv  cea  a
soţiilor/soţilor  colaboratori  ai  lucrătorilor
independenţi,  în  conformitate  cu  prevederile
Directivei  2010/41/UE  a  Parlamentului
European  şi  Consiliului  privind  aplicarea
principiului egalităţii de tratament între bărbaţii
şi  femeile  care  desfăşoară  o  activitate
independentă  şi  de  abrogare  a  Directivei
86/613/CEE.

De asemenea, creşte gradul de accesibilitate
al tuturor cetăţenilor la prevederile acesteia şi a
posibilităţii  de  protejare  a  drepturilor  de  care
beneficiază în cazul în care sunt supuşi unui act
de discriminare pe criteriu de sex.

În  privinţa  egalităţii  de  tratament  între
femei  şi  bărbaţi, a  fost  publicată  Norma
Consiliului  Autorităţii  de  Supraveghere
Financiară  nr.  11/2013  privind  implementarea
principiului egalităţii de tratament între femei şi
bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile
din  domeniul  asigurărilor  şi  furnizarea  de
servicii  în  domeniul  asigurărilor11. Astfel,  sunt
reglementate  măsurile  privind  implementarea
principiului egalităţii de tratament între femei şi
bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile

11 Publicată în M. Of., I, nr. 593 din data de 20 septembrie
2013.

din  domeniul  asigurărilor  şi  furnizarea  de
servicii  în  domeniul  asigurărilor  întrucât  nu
trebuie să existe sau să fie determinate diferenţe
în materie de prime şi beneficii pentru persoana
asigurată.  Potrivit  reglementărilor  din  normă,
asiguratorii trebuie să ţină evidenţa contractelor
de asigurare cu prime sau beneficii diferenţiate
pe sexe şi să asigure gestionarea acestora până
la  expirare,  în  condiţiile  şi  pe  baza  datelor
statistice de la data încheierii acestora. 

De  asemenea,  a  fost  publicată  Hotărârea
Guvernului  nr.  933/2013  pentru  aprobarea
Regulamentului  de organizare  şi  funcţionare  a
Comisiei  naţionale  în  domeniul  egalităţii  de
şanse  între  femei  şi  bărbaţi12,  care  are  ca
principale  atribuţii:  promovarea  abordării
integrate  a  principiului  abordării  integrate  a
principiului  egalităţii  de  şanse  între  femei  şi
bărbaţi, în scopul eliminării inegalităţilor de gen
şi a discriminărilor pe criterii de sex; includerea
principiului  egalităţii  de  şanse  între  femei  şi
bărbaţi  în  elaborarea  şi  în  aplicarea  politicilor
sectoriale,  prin  intermediul  instituţiilor
Comisiei;  evaluarea  stadiului  aplicării  şi
respectării  legislaţiei  în  domeniu  la  nivel
central, etc.; evaluarea procesului de armonizare
a legislaţiei  naţionale  cu reglementările  UE în
domeniul  egalităţii  de  şanse  între  femei  şi
bărbaţi etc.

În contextul unei nevoi de a menţine nivelul
de ocupare a forţei de muncă şi crearea de noi
locuri de muncă, se impun eforturi deosebite la
nivel naţional în vederea îmbunătăţirii ofertei de
forţă de muncă şi a reducerii şomajului în rândul
tinerilor,  care  se  pot  concretiza  în  accelerarea
eforturilor de promovare a primului contact cu
viaţa  profesională  în  rândul  tinerilor  şi  a
participării  acestora  pe  piaţa  forţei  de  muncă
precum şi creşterea substanţială a numărului de
ucenicii şi de stagii de formare şi nu în ultimul
rând reînnoirea eforturilor de a-i readuce într-un
sistem de formare pe cei care au părăsit şcoala
timpuriu.  Aceste  motive  precum şi  necesitatea
actualizării  cadrului  juridic  care  să  răspundă
nevoii de sprijinire a tinerilor care au abandonat
şcoala  să  obţină  o  calificare  au  determinat  ca
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de
muncă să fie supusă unor modificări, prin Legea
nr. 179/2013 pentru modificare  şi  completarea
Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de

12 Publicată în M. Of., I, nr. 747 din data de 3 decembrie
2013.
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muncă.
Astfel,  principalele  reglementări  din  cadrul

acestei  legi  se  referă  la:  obţinerea,  de  către
tineri, a unei formări profesionale de calitate şi a
unor competenţe recunoscute la nivel naţional,
care să permită ocuparea unui loc de muncă şi
continuarea învăţării;  asigurarea necesarului de
forţă de muncă calificată, de calitate, în funcţie
de  cerinţele  proprii  ale  angajatorilor;
simplificarea  atribuţiilor  angajatorilor  care
organizează ucenicia la locul de muncă; sporirea
finanţării  acestui  tip  de  formare  profesională,
inclusiv  prin  utilizarea  fondurilor  europene;
facilitarea  integrării  sociale  a  tinerilor  în
concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu
necesităţile  pieţei  muncii;  sporirea  contribuţiei
la creşterea economică, crearea de noi locuri de
muncă, coeziunea socială şi împlinire personală;
promovarea  dialogului  social  şi  dezvoltarea
parteneriatele la nivel local.

De  asemenea,  România  în  calitate  de  stat
membru  al  UE  trebuie  să  asigure  un  cadru
juridic  transparent  în  domeniul  formării
profesionale a adulţilor, astfel încât, inclusiv în
domeniul serviciilor de formare profesională să
se  prevadă  dispoziţii  cu  caracter  obligatoriu
conforme  cu  prevederile  Directivei
2006/123/CE privind serviciile pe piaţa internă.
Astfel,  printre  schimbările  preconizate  se
numără:

-  formarea  profesională  a  adulţilor  este  o
activitate  de  interes  general  şi  face  parte  din
sistemul  naţional  de  educaţie  şi  formare
profesională;

-  introducerea  de  noi  atribuţii  pentru
comisiile  de  autorizare  judeţene  precum  şi
transmiterea de informaţii  necesare de la nivel
judeţean către Consiliul Naţional al Calificărilor
şi Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA)
pentru  elaborarea  şi  actualizarea  Registrului
naţional al furnizorilor de formare profesională
neautorizaţi precum şi a Registrului naţional al
furnizorilor  de  formare  profesională
transfrontalieri;

- introducerea în mod expres a unui regim de
autorizare  nediscriminatoriu  şi  justificat  în
vederea creării  unui cadru de referinţă  care să
servească  drept  instrument  de  traducere  între
diferite  sisteme  şi  niveluri  de  calificări,  atât
pentru  învăţământul  general  şi  superior,  cât  şi
pentru educaţia şi formarea profesională. Astfel
vor fi asigurate transparenţa, compatibilitatea şi

transferabilitatea calificărilor cetăţenilor. 
Se  urmăreşte  facilitarea  învăţării  pe  tot

parcursul  vieţii  prin  promovarea  accesului  şi
oportunităţilor  egale  pentru  toţi,  promovarea
diversităţii în formarea profesională continuă şi
a  cooperării  între  furnizorii  de  formare
profesională  continuă  şi  piaţa  muncii,
recunoaşterea  în  ţară  şi  în  străinătate  a
certificatelor  emise  de  furnizorii  de  formare
profesională autorizaţi precum şi de centrele de
evaluare a competenţelor autorizate, eliminarea
barierelor  din  calea  libertăţii  de  stabilire  a
prestatorilor de servicii de formare profesională
din România, garantarea dreptului beneficiarilor
şi  prestatorilor  de a  presta  servicii  de formare
profesională pe întreg teritoriul a României etc. 

Hotărârea  nr.  855/06.11.2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia
la  locul  de  muncă13 a avut  în  vedere  şi
Concluziile  Consiliului  European  din  27-28
iunie 2013 care au făcut referire la promovarea
uceniciilor  de  înaltă  calitate  şi  a  învăţării  la
locul  de  muncă,  în  special  prin  intermediul
Alianţei europene pentru ucenicii, aceasta fiind
un element cheie în sprijinirea ocupării forţei de
muncă  în  rândul  tinerilor.  Soluţiile  tehnice
propuse  prin  acest  proiect  de  act  normativ
răspund obiectivelor în materie de ocupare din
documentele  Uniunii  Europene  formulate  în:
Decizia  Consiliului  din  21octombrie  2010
privind orientările pentru politicile de ocupare a
forţei  de  muncă  ale  statelor  membre;  Decizia
Consiliului din 22 aprilie 2013 privind orientări
pentru politicile de ocuparea forţei de muncă ale
statelor  membre;  Comunicarea  Comisiei  Către
Parlamentul  European,  Consiliu,  Comitetul
Economic  şi  Social  şi  Comitetul  Regiunilor
„Iniţiativa privind oportunităţile pentru tineri”. 

Aceeaşi linie directoare o urmează şi Legea
nr.  250/201314 pentru  modificarea  şi
completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr.
116/2002  privind  prevenirea  şi  combaterea
marginalizării sociale. Este vizată simplificarea
şi  flexibilizarea  modului  de  implementare  a
măsurilor de stimulare a ocupării astfel încât să
devină mai atractive pentru persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă şi angajatori. Astfel,

13 Publicată în M. Of., I, nr. 705 din 18 noiembrie 2013.
14 Publicată în M. Of., I, nr. 457 din 24 iunie 2013.
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se  vor  acorda  servicii  gratuite  de  evaluare  a
competenţelor  dobândite  pe  alte  căi  decât  cea
formală,  cu  scopul  de  a  facilita  şi  urgenta
obţinerea  unui  certificat  de  competenţe
profesionale,  prime  de  mobilitate  inclusiv
şomerilor de lungă durată, eliminarea scutirii de
la  plata  contribuţiei  datorate  la  bugetul
asigurărilor  pentru  şomaj  a  angajatorilor  care
beneficiază  de  măsura  pentru  subvenţionarea
locurilor de muncă etc. 

Prin  aceste  măsuri  legislative,  România
urmăreşte să îşi atingă obiectivele în contextul
Strategiei  Europa  2020  şi  de  asemenea,
urmăreşte accesul rapid la un nou loc de muncă
prin  aplicarea  unor  măsuri  de  stimulare  a
ocupării  atractive  precum  şi  noi  măsuri  de
stimulare a ocupării forţei de muncă şi respectiv,
creşterea  participării  pe  piaţa  muncii  a  unei
categorii care se confruntă cu dificultăţi în ceea
ce priveşte găsirea unui loc de muncă şi anume
lucrătorii vârstnici. 

Tot  în  domeniul  asistenţei  sociale  amintim
OUG nr. 42/15.05.201315 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat,  precum şi  pentru  modificarea
Legii  nr.  277/2010  privind  alocaţia  pentru
susţinerea  familiei,  aprobată  prin  Legea  nr.
286/2013,  în  sensul  majorării  cuantumului
acestor drepturi şi a limitei de venituri până la
care  se  acordă  alocaţia  pentru  susţinerea
familiei,  pentru  acoperirea  cheltuielilor
suplimentare determinate de creşterile de preţuri
la energie electrică şi gaze naturale. 

De  asemenea,  menţionăm  şi  Hotărârea
Guvernului  nr.  778/09.10.201316 pentru
modificarea  şi  completarea  Normelor
metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii
nr.  416/2001  privind  venitul  minim  garantat,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011,
a  Normelor  metodologice  de  aplicare  a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru  susţinerea  familiei,  aprobate  prin
Hotărârea  Guvernului  nr.  38/2011,  şi  a
Normelor  metodologice  de  aplicare  a
prevederilor  Ordonanţei  de  urgenţă  a
Guvernului  nr.  70/2011  privind  măsurile  de
protecţie  socială  în  perioada  sezonului  rece,
aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.
920/2011. Actul normativ are în vedere punerea
de  acord  a  dispoziţiilor  cuprinse  în  normele

15 Publicată în M. Of., I, nr. 284 din 21 mai 2013.
16 Publicată în M. Of., I, nr. 631 din 11 octombrie 2013.

metodologice  cu  noile  reglementări  adoptate
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42
pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.
416/2001  privind  venitul  minim  garantat,
precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010
privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi prin
Ordonanţa  Guvernului  nr.  27/2013  pentru
modificarea  şi  completarea  Ordonanţei  de
urgenţă  a  Guvernului  nr.  70/2011  privind
măsurile  de  protecţie  socială  în  perioada
sezonului rece

Legea  nr.  108/201317 pentru  ratificarea
Acordului între Guvernul României şi Guvernul
Republicii  Franceze  privind  recunoaşterea
academică a diplomelor şi perioadelor de studii
din învăţământul  superior, semnat la Bucureşti
la  18  octombrie  2013,  vine  în  sprijinul
mobilităţii  academice  între  cele  două  state,
pentru  recunoaşterea  studiilor  în  Franţa  şi,
dobândirea,  în  condiţiile  legii,  a  accesului  la
piaţa forţei de muncă din această ţară. Acordul
prevede  tipurile  de  diplome  de  învăţământ
superior  care  fac  obiectul  procesului  de
recunoaştere,  autorităţile  competente  pentru
recunoaşterea  diplomelor  şi  a  perioadelor  de
studii, serviciile abilitate să furnizeze informaţii
cu privire la  diplomelor  eliberate  în cele  două
state  semnatare,  corelarea  şi  comparabilitatea
diplomelor  eliberate  în  cele  două  state,
recunoaşterea perioadelor de studii, nefinalizate
cu o diplomă şi existenţa unui nivel comparabil
între diplomele de doctor (titlu ştiinţific).

Legea nr. 44/201318 pentru modificarea Legii
cetăţeniei  române nr.21/1991, republicată,  vine
ca  urmare  a  necesităţii  modificării  unor
prevederi  ce  ţin  de  activitatea  Autorităţii
Naţionale  pentru  Cetăţenie  întrucât  au  fost
constatate  tergiversări  nejustificate  în  emiterea
şi  comunicarea  ordinului  de  redobândire  a
cetăţeniei  române,  fapt  ce  conduce  la
imposibilitatea  depunerii  jurământului  faţă  de
statul  român  şi  a  obţinerii  certificatului  de
cetăţenie. De asemenea, se introduce un termen
de  30  zile  în  care  urmează  a  fi  comunicate
relaţiile solicitate în temeiul art. 8 alin.(1) lit.e).

Cât priveşte regimul juridic al străinilor în
România, a fost adoptată Legea nr. 158/201319

pentru  modificarea  şi  completarea  OUG  nr.
194/2002  privind  străinilor  în  România,  prin

17 Publicată în M. Of., I, nr. 793 din 17 decembrie 2013.
18 Publicată în M. Of., I, nr. 148 din 20 martie 2013.
19 Publicată în M. Of., I, nr. 280 din 17 mai 2013.
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care  se  stabileşte  în  componenţa  ministrului
afacerilor interne aprobarea,  prin ordin, a unui
regulament privind regulile de ordine interioară
pe care străini trebuie să le respecte, modul de
organizarea  accesului,  pazei,  supravegherii  şi
însoţirii străinilor în şi din centre.

De  asemenea,  se  introduc  noi  dispoziţii  cu
privire la posibilitatea de comunicare a străinilor
aflaţi  în  centre  de  cazare  cu  membrii  lor  de
familie,  precum  şi  cu  reprezentantul  legal,  se
stabileşte,  în  mod  expres,  a  principalelor
obligaţii ale străinilor cazaţi în centre precum şi
introducerea  unor  prevederi  referitoare  la
posibilitatea  luării  unor  măsuri,  inclusiv  prin
utilizarea  forţei,  pentru  protejarea  vieţii  sau
integrităţii  fizice  a  persoanelor  centrelor,  a
străinilor  ori  a  altor  persoane.  Prin  aceste
modificări  şi  completări  se  doreşte  asigurarea
transparenţei cadrului juridic reglementat pentru
aceştia  şi  gestionarea  eficientă  a  problematicii
străinilor luaţi în custodie publică.

Legea  nr.  64/201320 pentru  ratificarea
Acordului  între  Statele  Membre  ale  Uniunii
Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind
protecţia  informaţiilor  clasificate  schimbate  în
interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles
la 25 mai 2011, a apărut ca urmare a necesităţii
asigurării  la  nivelul  UE,  dar  şi  în  relaţia  cu
fiecare stat în parte a unor standarde comune de
securitate  pentru  protecţia  informaţiilor
clasificate  schimbate.  Prin  Acord  se  acordă
protecţie informaţiilor UE clasificate provenind
de  la:  instituţiile  Uniunii  Europene  sau  de  la
agenţii,  organisme sau oficii  înfiinţate de către
aceasta  şi  care  sunt  furnizate  Părţilor  sau
schimbate  cu  acestea;  părţi  şi  sunt  furnizate
instituţiilor  Uniunii  Europene  sau  agenţiilor,
organismelor ori oficiilor înfiinţate de către UE
sau  schimbate  cu  acestea;  părţi  pentru  a  fi
furnizate  sau  schimbate  între  ele  în  interesul
Uniunii  Europene  şi  sunt  marcate  pentru  a
indica faptul că fac obiectul prezentului Acord;
instituţiile Uniunii Europene sau de la agenţiile,
organismele ori oficiile înfiinţate de aceasta din
partea  unor  state  terţe  sau  a  unor  organizaţii
internaţionale  şi  sunt  furnizate  Părţilor  sau
schimbate cu acestea.

O  importantă  reglementare  legislativă  se
referă la Codul de procedură Civilă şi Legea nr.
214/2013  pentru  aprobarea  OUG  nr.  4/2013
privind  modificarea  Legii  nr.  76/2012  pentru

20 Publicată în M. Of., I, nr. 163 din 26 martie 2013.

punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind
Codul  de  procedură  civilă,  precum  şi  pentru
modificarea unor acte normative conexe. Astfel,
data  de  intrare  în  vigoare  a  noului  Cod  de
procedură civilă, 1 februarie 2013, va fi corelată
cu data intrării în vigoare a Legii privind unele
măsuri  pentru  degrevarea  instanţelor
judecătoreşti,  precum  şi  pentru  pregătirea
punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedură civilă. 

În privinţa  ralierii  la legislaţia  europeană,  a
fost  publicată  Legea  nr.  300/2013  pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 302/200421

privind  cooperarea  judiciară  internaţională  în
materie penală care vine să aducă modificări în
ceea ce priveşte mandatul european de arestare a
cărui  procedură  de  emitere  de  către  instanţele
judecătoreşti  se  modifică.  De  asemenea,  se
modifică  şi  se  completează  reglementările
referitoare  la  transferurile  de  proceduri  în
materie penală şi, nu în ultimul rând, se introduc
reguli noi, unitare, în domeniul recunoaşterii şi
executării  hotărârilor  judecătoreşti  şi  a  actelor
judiciare în relaţia cu statele terţe. 

Cu un impact social la fel de puternic este şi
Legea  nr.  254/201322 privind  executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
dispuse  de  organele  judiciare  în  cursul
procesului penal, care va intra în vigoare la data
intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind
Codul  Penal  şi  a  Legii  nr.  135/2010  privind
Codul de Procedură Penală,  mai precis la data
de 1 februarie 2014 şi are ca obiect instituţiile
din materia executării pedepselor şi a măsurilor
dispuse  de  organele  judiciare  în  timpul
procesului. 

Structurată în şapte titluri aceasta porneşte de
la prezentarea dispoziţiilor generale, continuă cu
instituţia  judecătorului  de  supraveghere  a
privării  de  libertate,  în  Titlul  III  este
reglementată executarea pedepselor privative de
libertate dispuse în cazul majorilor, în Titlul IV
este  reglementată  executarea  masurilor
preventive privative de libertate urmate fiind de
dispoziţii  privind  executarea  măsurilor
educative  privative  de  libertate,  infracţiuni  şi
contravenţii şi dispoziţii finale.

Pentru  eficientizarea  şi  transparentizarea
activităţii administraţiei publice faţă de cetăţean,
amintim  că  Ministerul  Afacerilor  Interne  este

21 Publicată în M. Of., I, nr. 772 din 11 decembrie 2013.
22 Publicată în M. Of., I, nr. 514 din 14 august 2013.
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implicat  şi  derulează  un  proiect  pentru
implementarea unui sistem electronic online
prin  intermediul  căruia  se  poate  verifica
existenţa apostilelor eliberate pentru actelor
oficiale  administrative.  Prin  acest  sistem
verificarea  va  fi  accesibilă  atât  instituţiilor
publice  cât  şi  cetăţenilor,  aceştia  având
posibilitatea să verifice în timp real apostilarea
documentelor,  oferindu-le  astfel  garanţia
autenticităţii  actelor  oficiale  administrative
emise  de  autorităţile  administrative  române  şi
prezentate  spre  utilizare  pe  teritoriul  statelor
membre ale Convenţiei cu privire la suprimarea
cerinţei  supralegalizării  actelor  oficiale  străine,
adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care
România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr.
66/1999,  aprobată  prin  Legea  nr.  52/2000,  cu
modificările şi completările ulterioare. 

De  asemenea,  în  acest  context,  cel  al
eficientizării  activităţii  instituţiei  prefectului,  a
administraţiei publice, dar mai ales a cetăţenilor
români,  la  data  de  5  iunie  2013  a  intrat  în
vigoare  Legea  pentru  aderarea  României  la
Convenţia  nr. 16  a  Comisiei  Internaţionale  de
Stare Civilă  referitoare  la  eliberarea  extraselor
multilingve ale actelor de stare civilă,  semnată
la  Viena  la  8  septembrie  1976,  ratificată  prin
Legea nr. 65/201223.

Potrivit  prevederilor  Convenţiei,  extrasele
multilingve ale actelor de stare civilă  eliberate
de  autorităţile  competente  ale  statelor  părţi  la
aceasta  sunt  întocmite  atunci  când  o  parte
interesată  o cere sau atunci  când utilizarea lor
necesită o traducere.  Aceste extrase au aceeaşi
valoare juridică ca şi extrasele eliberate conform
regulilor  de  drept  intern,  în  vigoare,  în  statul
care le-a emis. 

Extrasele  multilingve  ale  actelor  de  stare
civilă  privind  naşterea,  căsătoria  sau  decesul,
vor fi acceptate de către autorităţile şi instituţiile
publice  din  România  şi  din  celelalte  state
membre  ale  convenţiei  fără  vreo  formă  de
legalizare sau fără o formalitate echivalentă pe
teritoriul fiecărui stat parte la convenţie. 

Prin  urmare,  conform  prevederilor
Convenţiei  se  va  substitui  procedura  de
traducere,  legalizare,  supralegalizare  şi
apostilare  a  actelor  de  stare  civilă  cu  o
procedura  simplificată,  contribuind  la
eliminarea  birocraţiei  şi  la  reducerea  falsurilor

23 Publicată în M. Of., I, nr. 277 din 26 aprilie 2012.

în  actele  de  stare  civilă.  Întrucât  prevederile
Convenţiei  sunt  aplicabile  exclusiv  actelor  de
stare  civilă  iar  extrasele  multilingve  se  vor
elibera  doar  pentru  această  categorie  de  acte,
prevederile  Convenţiei  CIEC  nr.  16  privind
eliberarea extraselor  multilingve ale actelor  de
stare  civilă  vor  fi  aplicabile  alături  de
prevederile Convenţiei cu privire la suprimarea
cerinţei  supralegalizării  actelor oficiale străine,
adoptată  la Haga la 5 octombrie  1961, la care
România  a  aderat  prin  Ordonanţa  Guvernului
nr.66/1999, aprobată prin Legea nr.52/2000, cu
modificările şi completările ulterioare. 

Prevederile  Convenţiei  de  la  Haga  sunt
aplicabile  tuturor  documentelor  oficiale
întocmite  de  autorităţile  statelor  parte  la
Convenţie (excepţie fac documentele întocmite
de  agenţi  diplomatici  sau  consulari  şi
documentele  administrative  care  au  legătură
directă cu o operaţiune comercială sau vamală),
apostila vizând un spectru larg de acte oficiale
emise  de  autorităţile  statale,  inclusiv
documentelor de stare civilă. Convenţia nr.16 nu
exclude aplicare apostilei conform prevederilor
Convenţiei  cu  privire  la  suprimarea  cerinţei
supralegalizării actelor oficiale străine.

Astfel,  cetăţenii  români  vor  beneficia  de  o
creştere a calităţii serviciilor de stare civilă prin
simplificarea  formalităţilor  de  eliberare  a
documentelor  de  stare  civilă  destinate  să
servească  în  străinătate.  Creşterea  calităţii
serviciilor de eliberare a documentelor de stare
civilă  va  conduce,  în  mod  evident,  la
promovarea şi protejarea intereselor cetăţenilor
români şi a tuturor românilor, prin simplificarea
formalităţilor administrative.

Faţă  de  prezentarea  de  mai  sus,  se  poate
afirma că, reglementările legislative adoptate pe
parcursul  anului  2013  vizând  protecţia  şi
promovarea drepturilor  omului şi,  implicit,  ale
cetăţeanului,  în  România,  au  fost  la  fel  de
prezente  ca  în  fiecare  din  anii  anteriori,  una
dintre problemele existente şi care persistă este
aceea  referitoare  la  aplicarea  legii  în  aşa  fel
încât aceasta să fie cât mai eficientă. La sfârşitul
anului 2013, România are ca obiective viitoare
promovarea  propriilor  strategii,  a  proiectelor
naţionale şi inter-statale,  promovarea propriilor
cetăţeni, a liberei circulaţii şi a accesului deplin
pe piaţa muncii în UE.
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IV. JURISPRUDENŢĂ

HOTĂRÂREA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI ÎN CAUZA
GHEORGHE COBZARU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI1

Art. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului prevede că „dreptul la viaţă al oricărei
persoane  este  protejat  prin  lege.  Moartea  nu
poate fi cauzată cuiva în mod intenţionat, decât
în  executarea  unei  sentinţe  capitale  pronunţate
de un tribunal în cazul în care infracţiunea este
sancţionată  cu  această  pedeapsă  prin  lege”.
Totodată, „moartea nu este considerată ca fiind
cauzată prin încălcarea acestui articol în cazurile
în  care  aceasta  ar  rezulta  dintr-o  recurgere
absolut  necesară  la  forţă:  pentru  a  asigura
apărarea  oricărei  persoane  împotriva  violenţei
ilegale;  pentru  a  efectua  o  arestare  legală  sau
pentru a împiedica evadarea unei persoane legal
deţinute;  pentru  a  reprima,  conform  legii,
tulburări violente sau o insurecţie.”1

De  asemenea,  art.  14  din  Convenţie  cu
privire  nediscriminare,  prevede că „exercitarea
drepturilor  şi  libertăţilor  recunoscute  de  [...]
Convenţie  trebuie  să  fie  asigurată  fără  nicio
deosebire  bazată,  în  special,  pe  sex,  rasă,
culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice
alte  opinii,  origine  naţională  sau  socială,
apartenenţă  la  o  minoritate  naţională,  avere,
naştere sau orice altă situaţie.”

I. Sub aspect procedural vom reţine că2:
1. Domnul Gheorghe Cobzaru (reclamantul),

a sesizat Curtea la 27 august 2007, în temeiul
art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor
omului şi libertăţilor fundamentale (Convenţia).

2. Reclamantul  s-a  plâns,  în  special,  de
uciderea fiului său de către un agent de poliţie şi
de ineficienţa anchetei penale deschise în urma
acestui eveniment.

3. La  20  octombrie  2010,  cererea  a  fost
comunicată Guvernului. În conformitate cu art.
29 § 1din Convenţie, s-a hotărât, de asemenea,
că  admisibilitatea  şi  fondul  cauzei  vor  fi
examinate împreună de către cameră.

1 Hotărârea  Curţii  Europene  a  Drepturilor  Omului  în
cauza Gheorghe Cobzaru împotriva României, C 6978/08,
din 25 iunie 2013, publicată în M. Of., I, nr. 666 din 30
octombrie 2013.
2 Pentru  simplificarea  lecturii  au  fost  numerotate  doar
aspectele relevante.

II. În fapt se va reţine că versiunile furnizate
de către părţile aflate în conflict judiciar nu au
corespuns, astfel:

A. Circumstanţele  decesului  fiului
reclamantului
1. Potrivit reclamantului, versiunea faptelor

este următoarea.
4.  La 19 septembrie  2006, orele  3.30,  el  şi

soţia sa au auzit un foc de armă, au ieşit în curte
şi  l-au  găsit  pe  fiul  lor,  Adrian  Cobzaru,  în
vârstă de 22 de ani, întins la pământ, la 3 metri
de uşa de la intrare. Au văzut că fiul lor era rănit
la gât şi că poliţistul A.S., care îl ţinea pe acesta
de  braţul  stâng,  tocmai  punea  arma  deoparte.
Poliţistul nu purta uniformă şi mirosea puternic
a alcool.

5. Poliţistul  le-a  spus  că  Adrian  Cobzaru
furase o maşină. În timp ce reclamantul şi soţia
sa încercau să-şi salveze fiul, poliţistul vorbea la
telefon  cu  superiorii  săi.  Acesta  le  spunea:
"Şefule,  l-am  omorât,  aranjează  tu  totul.”
Urmând  sfaturile  poliţistului,  soţia
reclamantului a presat rana cu o cârpă, pentru a
reduce hemoragia.

6. La scurt timp după toate acestea, poliţistul
a sunat la salvare, pretinzând a fi un vecin. În
cursul acestui apel, reclamantul şi soţia sa l-au
dus pe fiul lor la maşina poliţiei. Erau de faţă 11
vecini  ai  reclamantului.  Când  au  ajuns  la
maşină,  fiul  lor  deja  decedase.  Douăzeci  de
minute mai târziu,  în timp ce fiul  lor era încă
întins la pământ, lângă maşina poliţiei, la locul
faptei  a  sosit  o  a  doua maşină  a  poliţiei.  Din
aceasta  a  coborât  poliţistul  B.L.,  care  s-a
îndreptat  către  reclamant.  Reclamantul  şi  soţia
sa i-au cerut să îl ducă pe fiul lor la camera de
gardă.  Atât  B.L.,  cât  şi  A.S.  au  refuzat  să-l
transporte,  pe  motiv  că  sângele  care  îi  curgea
din răni  ar  fi  putut  păta  maşina.  Ei  i-au cerut
reclamantului să aştepte sosirea superiorului lor
ierarhic.

7. Ca  răspuns  la  insistenţele  membrilor
familiei reclamantului şi ale vecinilor prezenţi la
faţa  locului,  poliţiştii  au acceptat  în final să îl
transporte  pe  Adrian  Cobzaru  la  spital.  Soţia
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reclamantului i-a însoţit. La spital s-a înregistrat
decesul lui Adrian Cobzaru.

8. În  observaţiile  în  replică  la  cele  ale
Guvernului,  reclamantul  a  prezentat  versiunea
sa  asupra  faptelor.  Reclamantul  a  susţinut  că
poliţistul  l-a  aşteptat  pe  Adrian  Cobzaru  în
curtea casei, l-a imobilizat  în momentul sosirii
sale, i-a pus pistolul la gât şi l-a împuşcat de la
mică distanţă.  În  viziunea  reclamantului,  acest
fapt explica atât descoperirea unui tub de cartuş
pe pământ, între intrarea casei şi un ghiveci de
flori pus lângă intrare, şi o urmă de culoare roz
pe  gâtul  fiului  său,  produsă,  în  opinia  sa,  de
contactul  cu o armă cu o temperatură ridicată.
Apoi,  poliţistul,  încercând  să  mute  corpul
tânărului,  l-ar  fi  lăsat  3  metri  mai  departe,  în
momentul apariţiei reclamantului şi soţiei sale.

2. Versiunea faptelor  prezentată  de Guvern
este următoarea:

9.  În  noaptea  de  19  septembrie  2006,
poliţiştii  A.S.  şi  L.B.  l-au  surprins  pe  fiul
reclamantului,  Adrian  Cobzaru,  furând  marfă
dintr-un  camion.  Câteva  momente  mai  târziu,
Adrian Cobzaru a încercat să fugă cu o maşină.
Poliţistul  A.S. l-a  urmărit.  La un moment  dat,
fiul reclamantului şi-a abandonat vehiculul şi a
încercat să fugă.

10. Poliţistul A.S. l-a urmărit şi a tras 3 focuri
de avertisment pentru a-l opri din fugă. Adrian
Cobzaru  a  refuzat  să  se  conformeze  şi  s-a
refugiat  în  curtea  casei  părinţilor.  Poliţistul  a
perceput silueta fugarului, a tras al patrulea foc
de armă, din stradă, încercând să îl nimerească
la nivelul picioarelor, dar, din cauza iluminării
slabe,  glonţul  l-a  atins  la  nivelul  gâtului.  În
acelaşi moment, reclamantul şi soţia sa au ieşit
din  casă  şi  l-au  găsit  pe  fiul  lor,  rănit  la  gât,
prăbuşindu-se la pământ. Poliţistul i-a sfătuit să
folosească o cârpă pentru a presa pe rană. La ora
3,23,  a  sunat  la  serviciul  de  urgenţă.  Fără  a
aştepta  sosirea  ambulanţei,  poliţistul  l-a
transportat  în  cele  din  urmă  pe  fiul
reclamantului la spital. Acesta a fost adus aici la
3,38. Decesul a fost înregistrat la ora 3,50.

3. Cercetările efectuate de autorităţi
11. La  19  septembrie  2006,  o  echipă  de

experţi  criminalişti,  condusă de un procuror, a
prelevat elemente de probă de la locul faptei. În
aceeaşi  zi,  au  fost  dispuse  expertize
tehnico-ştiinţifice şi medico-legale.

12. Autopsia efectuată la 19 septembrie 2006
de către  medicii  specialiştii  de la  Institutul  de
Medicină  Legală  „Mina  Minovici”  a
concluzionat  că moartea fiului  reclamantului  a
survenit  la  ora  3,15,  în  urma  unei  hemoragii
interne şi externe provocate de un glonţ care a
trecut prin vena jugulară stângă şi a fracturat o
vertebră  cervicală.  Acelaşi  raport  menţiona  un
foc  de  armă tras  de  la  o  distanţă  suficient  de
mică  pentru  a  lăsa  urme  suplimentare,  altele
decât  cele  ale  impactului  în  sine.  Au  fost,  de
asemenea,  efectuate  radiografii.  Raportul  unei
expertize  tehnico-ştiinţifice  efectuate  la  15
decembrie  2006  identifica  două  fragmente
metalice provenite dintr-un singur glonţ, tras cu
o armă semiautomată.

13. La  18  decembrie  2006,  reclamantul  a
depus,  în faţa Tribunalului  Bucureşti,  plângere
penală pentru omor, împotriva poliţistului A.S.
(art. 174 din Codul penal).

14. Prin ordonanţa de neîncepere a urmăririi
penale din 11 octombrie 2007, Parchetul de pe
lângă Tribunalul  Bucureşti  a respins plângerea
reclamantului. Parchetul şi-a întemeiat hotărârea
pe  declaraţiile  poliţistului  A.S.  Acesta  l-ar  fi
urmărit  pe  fiul  reclamantului  după  ce  l-a
surprins  în  flagrant,  furând  marfă  dintr-un
camion.  Potrivit  concluziilor  parchetului,
urmărirea s-a făcut până la casa reclamantului.
Din  cauza  iluminării  slabe,  poliţistul  nu  ar  fi
intrat în curte şi ar fi încercat să îl împuşte pe
suspect  la  nivelul  picioarelor.  Fugarul  şi-ar  fi
pierdut  echilibrul  în  timp  ce  încerca  să
escaladeze un gard în construcţie şi ar fi căzut în
acelaşi moment în care a fost tras focul de armă,
care  l-a  atins  la  nivelul  gâtului.  Potrivit
procurorilor,  traiectoria  glonţului  a  confirmat
această versiune.

15. Procurorii  au  constatat  că  ofiţerul  a
renunţat în mod legal la o eventuală urmărire în
curtea casei, pentru că, în opinia lor, acest fapt
ar  fi  putut  să  fie  periculos,  din  cauza  slabei
iluminări a locului. Aceştia au reţinut că A.S. a
apelat  la  serviciul  de  urgenţă  la  ora  3,23,
pretinzând  a  fi  un  vecin.  Procurorii  au
considerat că nu există nicio probă care să ateste
refuzul  poliţiştilor  de  a-i  acorda  ajutor  fiului
reclamantului. Ei au concluzionat că poliţistul a
acţionat  în  conformitate  cu  art.  34 şi 35 din
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi
al muniţiilor, nu cu intenţia de a provoca decesul
lui Adrian Cobzaru, ci doar de a-l aresta.
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16. La 22 decembrie 2007, procurorul-şef al
Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a
confirmat neînceperea urmăririi penale, reţinând
"lipsa oricărei  îndoieli  cu privire  la  legalitatea
uzului  armei  de  către  poliţist”.  Reclamantul  a
formulat  o  plângere  împotriva  acestei
ordonanţe.  El  a  contestat  ordonanţa
procurorului-şef  pe  baza  concluziilor  unei
expertize  medicolegale  efectuate  la  Institutul
Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici”
Bucureşti  care  contrazicea  declaraţiile
poliţiştilor.

17. Prin  Hotărârea  din  14  martie  2008,
Tribunalul  Bucureşti  a  anulat  ordonanţa  de
neîncepere a urmăririi penale şi a trimis dosarul
la parchet,  în  vederea reluării  urmăririi  penale
pentru omor. Tribunalul a constatat că procurorii
au adoptat  în  integralitate  versiunea  oferită  de
poliţist,  fără  a  verifica,  în  mod  obiectiv,  dacă
aceasta  era  sau  nu  confirmată  de  elemente  de
probă  adecvate  şi  suficiente.  Astfel,  potrivit
primei instanţe, examenele radiologice descrise
în certificatul  medico-legal  au pus  în  evidenţă
urme suplimentare de focuri de armă şi raportul
medico-legal a sugerat o distanţă şi o traiectorie
a glonţului destul de diferite faţă de cele reţinute
în  concluziile  reprezentanţilor  parchetului.  De
asemenea, instanţa reproşa organelor de anchetă
faptul că au omis să verifice prezenţa urmelor
de focuri de armă pe hainele persoanei decedate,
probă  esenţială  pentru  a  stabili  distanţa  dintre
ofiţerul  de  poliţie  şi  Adrian  Cobzaru  în
momentul în care s-a tras cu arma. În final, s-a
observat,  potrivit  primei  instanţe,  că nu a fost
organizată  nicio  reconstituire  a  faptelor  şi  că,
spre  deosebire  de  menţiunile  procurorilor  din
concluzii, nu exista niciun gard în construcţie în
curtea casei reclamantului. Procurorul M.S. din
cadrul  Parchetului  de  pe  lângă  Tribunalul
Bucureşti  a  formulat  recurs  împotriva  acestei
hotărâri.

18. Prin Decizia din 3 iunie 2008, Curtea de
Apel  Bucureşti  a  confirmat  Hotărârea  din  14
martie  2008  şi  a  respins  recursul  introdus  de
parchet.  Aceasta  a  considerat  că  este  necesară
efectuarea  unei  anchete  pentru  omor  în  speţă,
mai ales din cauza contradicţiilor dintre probele
analizate  şi  concluziile  reprezentanţilor
parchetului. Potrivit curţii de apel, din raportul
de  expertiză  medico-legală  reieşea  că  distanţa
parcursă  de  glonţ  a  fost  mai  mică  decât  cea
reţinută de reprezentanţii parchetului. Curtea de

apel  a  criticat  lipsa  radiografiilor  din  dosarul
penal,  precum  şi  lipsa  unei  reconstituiri  a
faptelor. În plus, potrivit judecătorilor curţii de
apel, erau necesare un raport balistic şi orice alte
mijloace de probă (mărturii, documente) pentru
a  permite  autorităţilor  judiciare  să  stabilească
circumstanţele  reale  ale  faptelor  şi  eventuala
vinovăţie a poliţistului.

4. Demersuri în vederea continuării anchetei
19. După  câteva  luni,  reclamantul  a  depus

mai  multe  plângeri  în  faţa  Parchetului  de  pe
lângă  Curtea  de  Apel  Bucureşti  şi  în  faţa
Consiliului  Superior  al  Magistraturii  pentru  a
denunţa  pasivitatea  autorităţilor  în  ceea  ce
priveşte ancheta în cazul decesului fiului său.

20. La 26 ianuarie 2009, procurorul A.B.G.
din  cadrul  Parchetului  de  pe  lângă  Tribunalul
Bucureşti a constatat că Hotărârea definitivă din
14 martie  2008 dispunea ca parchetele  să reia
urmărirea  penală  pentru  omor.  La  rândul  său,
acesta a delegat Poliţiei Municipiului Bucureşti
sarcina de a  continua cercetarea  penală pentru
omor.

21. La 10 februarie 2009, procurorul A.B.G.
l-a  informat  pe  poliţistul  A.S.  că  urmărirea
penală  pentru  omor  a  început  la  22  ianuarie
2009.  Cu  această  ocazie,  poliţistul  a  dat  o
declaraţie.

22. La 16 martie 2009, Serviciul de inspecţie
juridică  pentru  procurori  a  trimis  o  scrisoare
reclamantului, care, în părţile relevante în speţă,
este  redactată  după cum urmează:  „[...]  la  28
iulie 2008 cauza a fost atribuită unui procuror
şi  la  22  ianuarie  a  început  o  anchetă  pentru
infracţiunea prevăzută de art.  174, 175 lit.  i),
176 lit. g) din Codul penal, în ceea ce îl priveşte
pe A.S. Prin Ordonanţa din 26 ianuarie 2009, în
conformitate  cu art.  217 alin.  4 din Codul de
procedură penală, procurorul a dispus Poliţiei
Municipiului Bucureşti sarcina de a administra
probele solicitate de instanţă şi, la 10 februarie
2009, A.S. a fost audiat în calitate de inculpat.

Cercetările  efectuate  au  permis  stabilirea
faptului  că,  între iulie  2008 şi  ianuarie  2009,
ancheta  penală  nu  s-a  efectuat  din  motive
obiective,  justificate  atât  de  volumul  mare de
muncă,  care  presupune  analiza  mai  multor
cauze complexe, care implică persoane aflate în
arest  provizoriu,  cât  şi  de  transferurile  de
procurori,  în  condiţiile  unei  organigrame
incomplete şi ale unor sarcini suplimentare.
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În  aceste  condiţii,  nu  s-a  constatat  niciun
element  de  întârziere  nejustificată  din  partea
procurorilor,  situaţie  care  ar  putea  duce  la
măsuri  disciplinare,  în  conformitate  cu  Legea
nr.  303/2004 privind  statutul  judecătorilor  şi
procurorilor [...].”

23. La 15 iulie 2009, 3 poliţişti, însoţiţi de un
procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul
Bucureşti,  au efectuat  tiruri  într-un poligon de
tir,  de  la  distanţe  diferite,  de  la  1  metru  la  2
metri  de  ţintă,  cu  arma  crimei,  pentru  a
determina  distanţa  reală  parcursă  de  glonţ
înainte de impact.

24. În septembrie 2009, organele de anchetă
au  audiat  4  martori  (D.V.,  G.T.,  V.B.  şi  O.I.),
care  pretindeau  că  au  auzit,  în  noaptea  de  19
septembrie  2006,  focuri  de  armă  trase  în
apropierea casei reclamantului. De asemenea, au
declarat că au văzut maşini de poliţie.

25. La 27 ianuarie 2010, comisarul de poliţie
B.I.  a  ordonat  o  expertiză  tehnică  pentru  a
identifica  urme  suplimentare  ale  focurilor  de
armă trase la 15 iulie 2009 (a se vedea supra,
pct.  26).  Această  expertiză,  efectuată  la  18
ianuarie  2011 de un expert  chimist  din cadrul
Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor,  a
concluzionat că au existat urme suplimentare de
foc de armă în cazul distanţelor de la 1 metru la
4,50 metri.

26. Prin  Ordonanţa  din  20  iunie  2012,
procurorul  B.E.  din  cadrul  Parchetului  de  pe
lângă Tribunalul Bucureşti a pronunţat scoaterea
de sub urmărire penală cu privire la A.S. Acesta
şi-a întemeiat ordonanţa pe mărturiile lui D.V.,
G.T., V.B. şi O.I., care confirmau că au fost trase
focuri de avertisment, pe declaraţiile poliţistului,
care a spus că a ţintit suspectul doar la nivelul
picioarelor, şi pe declaraţiile martorilor I.M. şi
N.C., care au confirmat că inculpatul a tras un
singur glonţ în direcţia suspectului, când acesta
se  afla  în  curtea  casei  părinţilor  săi.  Potrivit
aceluiaşi procuror, măsurile luate de poliţist  se
înscriau  în  limitele  prevăzute  de  Legea nr.
17/1996 privind  regimul  armelor  de  foc  şi  al
muniţiilor şi nu puteau fi considerate omucidere.
Procurorul a adăugat că declaraţiile inculpatului
privind  distanţa  de  la  care  a  tras  au  fost
confirmate  de  o  expertiză  tehnică,  urmele
suplimentare ale focului de armă fiind detectate
la  o  distanţă  de  12  metri.  În  fine,  potrivit
procurorului, în speţă se aplicau dispoziţiile art.
35 alin.  (3)  din  Legea  nr.  218/2002  privind

organizarea  şi  funcţionarea  Poliţiei  Române,
acţiunea  poliţistului  neavând  caracter  penal.
Reclamantul  a  formulat  o  plângere  împotriva
acestei  ordonanţe.  La  10  septembrie  2012,
procurorul-şef  al  Parchetului  de  pe  lângă
Tribunalul  Bucureşti  a  respins  obiecţia
reclamantului şi a confirmat Ordonanţa din 20
iunie 2012. Reclamantul  a introdus o plângere
împotriva acestei ordonanţe.

27. Prin  Hotărârea  din  28  noiembrie  2012,
Tribunalul  Bucureşti  a  admis  plângerea
reclamantului,  a anulat  ordonanţa din 20 iunie
2012 şi a trimis cauza la Parchetul de pe lângă
Tribunalul  Bucureşti,  în  vederea  redeschiderii
urmăririi  penale,  pentru  omor,  împotriva
poliţistului  A.S.  Instanţa  a  reamintit  obligaţia
procedurală prevăzută la art. 2 din Convenţie şi
a făcut referire la jurisprudenţa Curţii în materia
anchetelor  efective.  În  acest  sens,  instanţa  a
criticat  lipsa  de  probe  suficiente  în  dosarul
anchetei.  Instanţa  a  decis  că  există  suficiente
probe  care  să  pună  la  îndoială  data  reală  a
decesului,  noaptea  dintre  17  şi  18  septembrie
2006,  potrivit  ordonanţelor  de  neîncepere  a
urmării penale şi declaraţiilor inculpatului, şi 19
septembrie  2006,  din  certificatul  medico-legal
de autopsie şi certificatul de deces.

28. În continuare, instanţa a dispus organelor
de urmărire penală să efectueze cercetări pentru
a  stabili  data  exactă  a  decesului  în  cauză  (să
solicite  toate  documentele  medicale  originale
întocmite  de  Spitalul  de  Urgenţă  Bucureşti  în
ziua  morţii  tânărului,  să  găsească  ordinul  de
serviciu  al  poliţistului  şi  să  obţină  o  nouă
depoziţie  a  acestuia).  De asemenea,  instanţa  a
dispus să se efectueze o reconstituire a faptelor,
un raport  balistic  al  armei  folosite  de inculpat
pentru a stabili traiectoria reală a glonţului fatal,
o  expertiză  tehnică  pentru  a  căuta  eventuale
urme ale focului de armă pe hainele defunctului
şi ale poliţistului şi să fie obţinute noi depoziţii
ale  reclamantului  şi  ale  poliţistului.  Până  în
prezent,  procedura  este  încă  pendinte  în  faţa
autorităţilor interne.

III. În  continuare,  Curtea  aminteşte  în
cuprinsul  deciziei  dispoziţiile  legale  relevante
din dreptul intern. În acest sens se face referire
la prevederile Legii nr. 17/1996 privind regimul
armelor de foc şi al muniţiilor, art. 9 şi art. 47
-49  cu  privire  la  uzul  de  armă,  Legii  nr.
218/2002 privind  organizarea  şi  funcţionarea
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Poliţiei Române, art. 35 – 40 - folosirea armei
de  către  poliţist  şi  Legii  nr.  295/2004  privind
regimul armelor de foc şi al muniţiilor, art. 34 –
limitele  exercitării  uzului  de armă şi  art.  35 –
obligaţii în cazul uzului de armă.

29. De asemenea,  Curtea face referire  şi  la
dispoziţii internaţionale relevante în materie de
uz  de  forţă  şi  de  arme  de  foc  de  către  cei
responsabili  privind  aplicarea  legii,  în  special
art.  6  alin.  1  din  Convenţia  internaţională  cu
privire  la  drepturile  civile  şi  politice,
observaţiile  Comitetului  pentru  Drepturile
Omului  al  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite,
principiile Organizaţiei Naţiunilor Unite privind
folosirea  forţei  şi  Codul  de  conduită  pentru
responsabilii privind aplicarea legii.

IV. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 2 din
Convenţie,  reclamantul  se  plânge  de  uciderea
fiului său de către poliţistul A.S. şi de lipsa unei
anchete  efective  care  să  aibă  drept  scop
sancţionarea  celui  responsabil.  Reclamantul
afirmă că ofiţerul l-a împuşcat pe fiul său şi a
refuzat  să  îi  acorde  primul  ajutor  şi  să  îl
transporte la spitalul de urgenţă.

A. Cu privire la admisibilitate
30. Guvernul  invocă  neepuizarea  căilor  de

atac  interne,  indicând  faptul  că  reclamantul  a
depus  cererea  în  faţa  Curţii  la  11  luni  după
presupusa  încălcare,  deşi  ancheta  penală
efectuată  de parchete  era  pendinte  (Georgescu
împotriva României, nr. 25.230/03, pct. 99, 13
mai 2008).

31. Reclamantul  nu  a  prezentat  nicio
observaţie cu privire la acest aspect.

32. Curtea  constată  că,  în  speţă,  a  fost
deschisă o anchetă penală de către autorităţi în
urma plângerii formulate de reclamant. Această
anchetă  s-a  încheiat  la  11 octombrie  2007,  în
urma  pronunţării  neînceperii  urmăririi  penale,
pentru a fi redeschisă la 3 iunie 2008, încheiată
la 20 iunie 2012 şi  redeschisă,  din nou, la  28
noiembrie 2012.

33. Având  în  vedere  aceste  circumstanţe,
Curtea consideră că,  în cauza de faţă,  obiecţia
prezentată de Guvern se referă la aspecte strâns
legate  de  cele  ridicate  de  plângerea  pe  care
reclamantul a formulat-o din perspectiva art.  2
din  Convenţie  în  ceea  ce  priveşte  eficienţa
anchetei penale (Üçak şi alţii împotriva Turciei,
nr. 75.527/01 şi  11.837/02,  pct.  59,  26 aprilie
2007),  spre  deosebire  de  cauza  evocată  de

Guvern.  Prin  urmare,  Curtea  a  decis  să  o
conexeze cu fondul.

34. Constatând că aceste capete de cerere nu
sunt în mod vădit neîntemeiate în sensul art. 35
§ 3 lit. a) din Convenţie şi că nu prezintă niciun
alt  motiv de inadmisibilitate,  Curtea le declară
admisibile.

B. Cu privire la fond
1. Cu privire la aspectul material al art. 2 din

Convenţie
35. Reclamantul  contestă  versiunea

Guvernului  privind  circumstanţele  în  care  fiul
său  a  murit.  Potrivit  lui,  poliţistul  A.S.  i-ar  fi
ucis fiul cu un glonţ tras de la mică distanţă, în
interiorul curţii casei lor, şi a aşteptat mult timp
înainte de a-l transporta la spital.

36. Guvernul  consideră  că  autorităţile
naţionale  şi-au respectat  obligaţia  de a proteja
viaţa fiului reclamantului, că utilizarea forţei a
fost  necesară  şi  proporţională  şi  că  decesul  a
survenit  ca  urmare  a  unor  circumstanţe
neprevăzute.  Potrivit  Guvernului,  legislaţia
internă  permitea,  în  vederea  capturării  unei
persoane suspecte de comiterea unei infracţiuni,
folosirea unei arme de foc, fără ca acest fapt să
aibă  consecinţe  în  plan  penal.  Ofiţerul  a
observat că o acţiune ilegală, şi anume un furt,
era în curs de desfăşurare şi s-a angajat, singur,
pe  timp  de  noapte,  în  urmărirea  unui  suspect
care  încerca  să  fugă,  conducând  cu  viteză
excesivă şi punând în pericol viaţa trecătorilor,
şi nu ştia dacă acesta era înarmat sau nu. Pentru
Guvern,  aceste  circumstanţe  au  constituit  o
situaţie periculoasă care a justificat focurile de
armă trase de poliţist care, în mod rezonabil, s-a
gândit că trebuie să facă uz de armă pentru a-l
opri  pe  suspect  şi  a  pune  capăt  ameninţării
[Makaratzis  împotriva  Greciei  (MC),  nr.
50.385/99,  pct.  56-59,  CEDO  2004-XI].  Din
acest  motiv poliţistul  ar  fi  încercat  să tragă la
nivelul  picioarelor  fiului  reclamantului,  pentru
a-l  împiedica  să  scape  escaladând  un gard.  În
urma unei mişcări neaşteptate a capului, făcută
de suspect,  glonţul  l-a atins  la nivelul  gâtului.
Poliţistul a chemat o ambulanţă şi a încercat să
oprească  hemoragia,  dar,  din  cauza  întârzierii
ajutoarelor, a decis să îl transporte el însuşi pe
fiul reclamantului la spital.

Motivarea Curţii
37. Principiile  generale  în  materie  de

obligaţii  pozitive  care  decurg  din art.  2 din
Convenţie  şi  utilizarea  de  către  funcţionarii
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statului  a  forţei  letale  sunt  rezumate  în
Hotărârea  Soare  şi  alţii  (citată  anterior,  pct.
126-128 şi 130).

38. Curtea  reaminteşte  în  continuare
responsabilitatea care îi revine, de a examina cu
deosebită  atenţie  pretinsa  încălcare  a  acestei
dispoziţii,  luând  în  considerare  nu  doar  actele
funcţionarilor  statului care au recurs efectiv  la
forţă,  ci  şi  toate  circumstanţele  în  privinţa
acestora,  în  special  pregătirea  şi  controlul
exercitat  asupra  acestora  (McCann  şi  alţii
împotriva Regatului Unit,  27 septembrie 1995,
pct. 150, seria A, nr. 324). În ceea ce priveşte
acest  ultim  punct,  Curtea  reaminteşte  că
poliţiştilor  nu  trebuie  să  le  lipsească  precizia
atunci când îşi exercită funcţiile, fie în contextul
unei operaţiuni pregătite, fie în cel al urmăririi
spontane  a  unei  persoane  percepute  ca  fiind
periculoasă:  un  cadru  juridic  şi  administrativ
trebuie să definească condiţiile limitate în care
responsabilii  privind  aplicarea  legii  pot  să
recurgă  la  forţă  şi  să  utilizeze  arme  de  foc,
ţinând  seama  de  normele  internaţionale
elaborate  în  domeniu (Hamiyet  Kaplan şi  alţii
împotriva  Turciei,  nr.  36.749/97,  pct.  49,  13
septembrie 2005, şi Makaratzis, citată anterior,
pct. 59 in fine).

39. În  acest  sens,  Curtea  reaminteşte  că  a
decis, într-o cauză privind o operaţiune a poliţiei
care s-a soldat cu focuri de armă care au produs
leziuni  grave  şi  o  infirmitate  fizică  şi  psihică
permanentă  unei  persoane  suspectate  de  a  fi
comis  o  infracţiune,  că  în  cadrul  legislativ
românesc care reglementează folosirea armelor
de foc şi a muniţiei (Legea nr. 17/1996) nu pare
să fie suficient să se ofere "prin lege” nivelul de
protecţie a dreptului la viaţă impus în societăţile
democratice contemporane în Europa (Soare şi
alţii, citată anterior, pct. 132).

40. În  speţă,  Curtea  observă  că  majoritatea
prevederilor  relevante  ale  Legii nr.  17/1996,
evocate în Hotărârea Soare şi alţii, erau încă în
vigoare la momentul respectiv (supra, pct. 32) şi
că  legile nr.  218/2002 (privind  organizarea  şi
funcţionarea  Poliţiei  Române)  şi 295/2004
(privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor)
nu  au  adus  nicio  modificare  semnificativă  a
cadrului  legislativ  deja  existent  (supra,  pct.
33-34).

41. Curtea  concluzionează  că,  la  fel  ca  în
Hotărârea Soare şi alţii,  legislaţia  naţională  nu
conţinea,  la  momentul  faptelor,  nicio  altă

dispoziţie  care  să  reglementeze  utilizarea
armelor  de  foc  în  cadrul  operaţiunilor
poliţieneşti, cu excepţia obligaţiei de somaţie, şi
că  aceasta  nu  includea  nicio  recomandare
privind  pregătirea  şi  controlul  operaţiunilor  în
cauză.

42. De asemenea, Curtea observă că în speţă
era vorba despre o operaţiune  poliţienească  în
care poliţistul a trebuit să reacţioneze fără a se
pregăti  (a  se  vedea,  a  contrario,  Rehbock
împotriva  Sloveniei,  nr. 29.462/95,  pct.  71-72,
CEDO 2000- XII) şi, în acest caz, este necesar
ca  sfera  de  aplicare  a  obligaţiei  pozitive  ce
revine  autorităţilor  interne  să  fie  interpretată
astfel încât să nu le impună acestora o sarcină
exorbitantă  (a  se  vedea,  mutatis  mutandis,
Mahmut Kaya împotriva Turciei, nr. 22.535/93,
pct.  86,  CEDO  2000-III).  Totuşi,  Curtea
subliniază faptul că trebuia ca reacţiile spontane
ale  poliţistului  să  fie  compatibile  cu
instrucţiunile relevante în materie de intervenţii
poliţieneşti.

43. Curtea  consideră  că  lipsa  unor  reguli
clare  (supra,  pct.  50)  poate  explica  reacţia
poliţistului A.S., care a tras un foc de armă în
direcţia  lui  Adrian  Cobzaru  pentru  a-l  prinde,
deşi  acesta  nu  era,  în  mod  clar,  înarmat.
Poliţistul a acţionat astfel în mod total autonom,
luând iniţiative necugetate, ceea ce probabil nu
s-ar fi întâmplat  dacă beneficia de o instrucţie
corespunzătoare (a se vedea, mutatis mutandis,
Makaratzis, citată anterior, pct. 70).

44. Având în vedere elementele  precedente,
Curtea  consideră  că,  în  ceea  ce  priveşte
obligaţia pozitivă de a pune în aplicare un cadru
legislativ şi administrativ adecvat, astfel cum le
impunea prima frază a art. 2 § 1 din Convenţie,
autorităţile  române  nu  făcuseră,  la  momentul
faptelor, tot ce se putea aştepta de la ele în mod
rezonabil  pentru  a  oferi  cetăţenilor  nivelul  de
protecţie  necesar,  în  special  în  situaţiile  -
precum  cea  din  prezenta  cauză  -  privind
recurgerea la o forţă letală, precum şi pentru a
contracara  riscurile  reale  şi  imediate  pentru
viaţă  pe  care  le  pot  genera,  chiar  şi  în  mod
excepţional, operaţiunile poliţieneşti.

45. Curtea  observă  în  continuare  că  se
confruntă  cu  versiuni  contradictorii  ale
evenimentelor care au condus la pierderea vieţii
fiului  reclamantului.  Totuşi,  reaminteşte  că,  în
general, nu este ţinută de constatările instanţelor
interne  şi  este  liberă  să  facă  propria  evaluare
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ţinând  seama  de  toate  elementele  de  care
dispune [Iambor împotriva României (nr. 1), nr.
64.536/01, pct. 166, 24 iunie 2008].

46. Pentru  aprecierea  probelor,  Curtea
adoptă,  în general,  criteriul  probei "dincolo de
orice  îndoială  rezonabilă”.  Curtea  reaminteşte
că o asemenea probă poate reieşi dintr-o serie de
indicii  sau din  supoziţii  necontestate,  suficient
de  grave,  precise  şi  concordante.  Atunci  când
evenimentele în cauză, în ansamblul lor sau în
mare  parte,  sunt  cunoscute  exclusiv  de
autorităţi,  orice  vătămare  corporală  sau  deces
survenit  în  această  perioadă  dă  naştere  la
puternice prezumţii de fapt. În realitate, trebuie
să  se  considere  că  sarcina  probei  revine
autorităţilor,  care  trebuie  să  ofere  o  explicaţie
satisfăcătoare  şi  convingătoare  cu  privire  la
derularea faptelor şi să expună elemente solide
care  permit  respingerea  susţinerilor
reclamantului [Salman împotriva Turciei (MC),
nr.  21.986/93,  pct.  100,  CEDO  2000-VII,  şi
MansuroÄźlu împotriva Turciei,  nr. 43.443/98,
pct. 78, 26 februarie 2008].

47. Reiese  că,  atunci  când  se  reproşează
agenţilor  săi  că  au  recurs  la  o  forţă  potenţial
letală în circumstanţe aflate sub controlul lor, cu
încălcarea art. 2 § 2 din Convenţie, Guvernului
pârât  îi  revine  sarcina  de  a  stabili  că  forţa  în
cauză nu a depăşit ceea ce era "absolut necesar”
şi că era "strict proporţională” cu oricare dintre
scopurile autorizate prin această dispoziţie.

48. În  speţă,  reclamantul  susţine,  într-o
declaraţie detaliată şi coerentă,  că poliţistul  i-a
ucis fiul cu un glonţ tras de la mică distanţă în
curtea casei lor şi a întârziat apoi foarte mult în
a-l  transporta  la  spital.  Acesta  susţine  că  l-a
văzut pe fiul său prăbuşindu-se la pământ, la 3
metri de uşa de la intrare a casei, rănit la nivelul
gâtului,  şi  că  poliţistul  A.S.  îl  ţinea  de  braţul
stâng în timp ce îşi punea arma deoparte. Curtea
consideră că reclamantul a făcut tot  ceea ce îi
stătea în putere pentru a-şi susţine prima facie
capătul  de  cerere.  Acesta  nu  avea  obligaţia  şi
nici nu era, de altfel, în măsură să prezinte probe
mai tangibile, întrucât aceste probe, în cazul în
care existau, nu se puteau afla decât în posesia
autorităţilor  interne  (a  se  vedea,  mutatis
mutandis, MansuroÄźlu, citată anterior, pct. 84).
Prin urmare, îi revenea Guvernului sarcina de a
oferi  o  explicaţie  plauzibilă  cu  privire  la
originea decesului lui Adrian Cobzaru, survenit
în urma unui foc de armă tras de poliţistul A.S.

49. Potrivit Guvernului, fiul reclamantului a
fost  atins,  în  mod  accidental,  de  un  glonţ  la
nivelul  gâtului,  în  cursul  acţiunii  poliţieneşti
desfăşurate  de  poliţistul  care  încerca  să  îl
aresteze.  Prin  urmare,  Curtea  consideră  că
această cauză trebuie examinată din perspectiva
art. 2 § 2 lit. b) din Convenţie.

50. În  ceea  ce  priveşte  derularea  faptelor,
Curtea  observă  că  părţile  sunt  de  acord  că
autorul  focului  de  armă  a  fost  poliţistul.
Versiunile lor diferă în privinţa circumstanţelor
în  care  poliţistul  a  provocat  moartea  fiului
reclamantului. În acest sens, Curtea constată că
autorităţile  interne  nu  au  stabilit  nici  distanţa
reală  a  focului  de  armă,  nici  traiectoria  sa
(supra, pct. 30-31).

51. Aceasta  observă  că,  în  versiunea
Guvernului, este vorba despre un act involuntar
al  poliţistului,  ceea  ce  contrazice  afirmaţia
potrivit căreia poliţistul, după ce a văzut silueta
fiului reclamantului, ar fi vizat o zonă nevitală a
corpului tânărului, ceea ce înseamnă că luase în
considerare riscul de a-i pune viaţa  în pericol.
Acest  lucru  nu  este  în  concordanţă  cu
concluziile  la  care  a  ajuns  parchetul  în
Ordonanţa  din  11 octombrie  2007,  în  care  se
sugerează  că  poliţistul  a  acţionat  în  legitimă
apărare (supra, pct. 17-19).

52. În plus,  poliţistul  nu a susţinut  că ar fi
avut  motive  să  creadă  că  fiul  reclamantului
comisese  infracţiuni  grave,  că  ar  fi  fost
periculos  şi  că  nearestarea  sa  ar  fi  avut
consecinţe  negative  ireversibile  (a  se  vedea,  a
contrario,  Makaratzis,  citată  anterior,  pct.
64-66).  Argumentul  Guvernului  care  evocă
pericolul  pe care îl  putea constitui  conducerea
unui vehicul cu viteză excesivă şi posibilitatea
ca  fiul  reclamantului  să  fi  fost  înarmat  se
bazează  numai  pe  declaraţiile  poliţistului,  pe
care  parchetul  le-a  acceptat  fără  rezerve.  De
altfel, declaraţia poliţistului a fost sancţionată la
14 martie 2008 de Tribunalul Bucureşti, care a
anulat  ordonanţa  de  neîncepere  a  urmăririi
penale la 11 octombrie 2007, printre altele,  pe
motiv de lipsă de obiectivitate a reprezentanţilor
parchetului,  cărora instanţa le-a reproşat că au
adoptat în întregime versiunea oferită de poliţist,
în lipsa unor probe în acest sens (supra, pct. 20).

53. Tot  în  privinţa  legitimităţii  actului
poliţistului, Curtea reţine importanţa acordată de
instanţele  interne  distanţei  reale  şi  traiectoriei
glonţului  -  aceste  elemente  păreau  mai
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importante  decât  raportul  de  expertiză
medico-legală care a sugerat o distanţă a focului
de  armă  mai  mică  decât  cea  reţinută  de
reprezentanţii parchetului şi o traiectorie diferită
a  glonţului  (supra,  pct.  20-21).  Or,  potrivit
probelor  de  care  dispune  Curtea,  până  în
prezent, nicio autoritate internă nu s-a pronunţat
încă definitiv asupra acestui subiect. La acestea
se adaugă, după cum au remarcat  şi  instanţele
interne,  zonele  de  umbră  care  persistă  în
privinţa  datei  reale  a decesului sau necesitatea
de  a  aduna  alte  probe  care  ar  putea  revela
adevăratele  circumstanţe  ale  decesului  fiului
reclamantului (supra, pct. 31).

54. În aceste condiţii, nu se poate spune dacă
autorităţile  au  dorit  cu  adevărat  să  afle  dacă
decesul lui Adrian Cobzaru a fost  provocat de
cauze  accidentale.  Insuficienţa  elementelor
concrete  şi  a probelor  împiedică o apreciere  a
Curţii cu privire la faptele în cauză, întemeiată
doar  pe  constatările  făcute  de  autorităţile
naţionale.

55. În  consecinţă,  omisiunile  imputabile
organelor de cercetare penală descrise mai sus
determină  Curtea  să  respingă  argumentul
Guvernului  potrivit  căruia  decesul  fiului
reclamantului  a  fost  provocat  accidental  de
acţiunile  unui  poliţist  care  se  afla  în  legitimă
apărare.  O concluzie  diferită  ar  însemna să se
admită că autorităţile pot extrage beneficii de pe
urma  propriilor  deficienţe  şi  să  se  permită
autorilor unor acte potenţial  letale  să scape de
răspunderea pe care o au.

56. În  plus,  Curtea  consideră  că,  având  în
vedere  derularea  faptelor,  trăgând  un  foc  de
armă în direcţia fiului reclamantului pentru a-l
prinde, în plină noapte, poliţistul nu a luat toate
măsurile  de  precauţie  suficiente  pentru  a-i
proteja  viaţa  (a  se  vedea,  mutatis  mutandis,
Alikaj  şi  alţii,  nr.  47.357/08,  pct.  66-77,  29
martie  2011),  în  contextul  lipsei  unor  reguli
clare privind folosirea armelor de foc de către
forţele de ordine.

57. Având  în  vedere  consideraţiile
precedente,  Curtea  concluzionează  că,  întrucât
autorităţile  române  nu  au  demonstrat  că  forţa
potenţial  letală  utilizată  împotriva  fiului
reclamantului nu a depăşit ceea ce era „absolut
necesar”,  că  era  strict  „proporţională”  şi  că
urmărea unul din scopurile autorizate de art. 2 §
2 din  Convenţie,  răspunderea  statului  este
angajată în speţă.

Prin  urmare,  a  fost  încălcat art.  2 din
Convenţie sub aspect material.

2. Cu privire la aspectul procedural al art. 2
din Convenţie

58. În ceea ce priveşte ancheta efectuată de
autorităţi,  reclamantul  critică  încercarea
anchetatorilor  responsabili  din  cauză  de  a-l
exonera pe poliţistul implicat, precum şi lipsa de
diligenţă a parchetului, pe care îl acuză că nu a
efectuat o anchetă penală eficientă şi că nu l-a
adus în faţa instanţelor pe autorul morţii fiului
său.

59. Guvernul  este  de  părere  că  autorităţile
naţionale şi-au îndeplinit obligaţia de a efectua o
anchetă  eficientă  şi  independentă  asupra
circumstanţelor  decesului  lui  Adrian  Cobzaru.
Guvernul  susţine  că a  fost  deschisă  o anchetă
penală din oficiu şi au fost efectuate mai multe
acţiuni:  prelevarea  de  probe  de  la  locul
incidentului,  o  expertiză  tehnico-ştiinţifică  a
obiectelor  prelevate,  un  test  de  alcoolemie,  o
expertiză medico-legală, colectarea de mărturii,
o  expertiză  balistică  şi  o  expertiză
tehnico-ştiinţifică  cu  scopul  de  a  verifica
existenţa unor urme suplimentare ale focului de
armă. Potrivit Guvernului, ancheta efectuată în
speţă include toate procedurile necesare pentru a
stabili  circumstanţele  reale  ale  faptelor. Acesta
reaminteşte  că  în Convenţie  nu  se  garantează
dreptul  reclamantului  de  a  iniţia  urmărirea
penală sau a condamna penal terţi ori obligaţia
de  rezultat  care  presupune  că  orice  urmărire
penală  trebuie  să  se  încheie  cu  o  condamnare
(Manţog împotriva României, nr. 2.893/02, pct.
72,  11  octombrie  2007).  Guvernul  neagă  că
autorităţile nu ar fi fost obiective şi consideră că
întreaga  procedură  este  de  natură  să  permită
stabilirea  cauzei  decesului  victimei,
identificarea  şi  pedepsirea  celui  vinovat  şi
acordarea  de  despăgubiri  familiei  victimei
[Cubanit  împotriva  României  (dec.),  nr.
31.510/02, 4 ianuarie 2007].

Motivarea Curţii
60. Principiile  generale  cu  privire  la

obligaţiile procedurale care decurg din art. 2 din
Convenţie  sunt rezumate în hotărârea  Soare şi
alţii (citată anterior, pct. 160-166).

61. În speţă, Curtea constată că a avut loc o
anchetă,  că  reprezentanţii  parchetului  s-au
sesizat  în  cauză  şi  că  au  investigat
circumstanţele  decesului  fiului  reclamantului.
Curtea  observă  că  parchetele  au  pronunţat,
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într-o primă etapă,  neînceperea  urmării  penale
pe  motiv  că  intervenţia  poliţistului  a  fost
legitimă şi,  ulterior, scoaterea  de sub urmărire
penală,  în absenţa caracterului  penal al acestei
intervenţii. În prezent, Curtea trebuie să facă o
evaluare a caracterului "efectiv” al anchetei şi a
diligenţei  cu  care  aceasta  a  fost  efectuată
[Ramsahai  şi  alţii  împotriva  Ţărilor  de  Jos
(MC), nr. 52.391/99, pct. 324, CEDO 2007-II].

62. În  acest  sens,  Curtea  observă  că
urmărirea  penală  cu  privire  la  circumstanţele
decesului  lui  Adrian  Cobzaru  a  început  la  19
septembrie  2006  şi  este  încă  pendinte  în  faţa
Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. În
această  perioadă,  cele  două  ordonanţe  ale
parchetului au fost anulate de instanţele interne,
care  au  retrimis  cauza  în  faţa  parchetului  cu
instrucţiuni  specifice  privind  probele  care
trebuie  prezentate  în  vederea  clarificării
circumstanţelor decesului.

63. Deşi Parchetului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti i-a fost transmisă cauza la 14 martie
2008 pentru continuarea anchetei pentru omor şi
elucidarea contradicţiilor anumitor elemente de
probă,  acesta  s-a  limitat,  la  9  luni  după  data
menţionată, la a-l audia pe poliţistul implicat şi
pe  cei  4  martori  şi  la  a  delega  poliţiei
municipale  sarcina  de  a  continua  ancheta.
Inspecţia  juridică  a  procurorilor  a  justificat
întârzierea în continuarea anchetei prin volumul
mare  de  lucru  şi  lipsa  personalului.  În  plus,
expertiza  care  avea  drept  scop  stabilirea
distanţei reale a focului de armă mortal nu a fost
efectuată  decât  la  3  ani  după ce  s-au  petrecut
faptele  şi  abia  după  17  luni  de  la  această
expertiză  un  expert  a  verificat  urmele
suplimentare ale focului de armă.

64. În  plus,  Curtea  ia  în  considerare
constatările făcute de Tribunalul Bucureşti la 28
noiembrie  2012 potrivit  cărora  ancheta  a  avut
mai  multe  deficienţe,  în  special  lipsa probelor
de natură să permită elucidarea circumstanţelor
decesului  fiului  reclamantului.  Din  aceste
elemente  deduce  că  cea  mai  mare  parte  a
elementelor de probă produse în speţă nu s-au
dovedit  a  fi  convingătoare  şi  că,  dacă
circumstanţele decesului lui Adrian Cobzaru ar
putea  fi  clarificate,  ar  trebui  să  fie  găsite  noi
probe de către parchet.

65. În  ceea  ce  priveşte  implicarea
reclamantului în procedură, Curtea observă că,
deşi art. 2 din Convenţie nu impune autorităţilor

de  anchetă  obligaţia  de  a  răspunde  oricărei
cereri de măsuri de investigare care ar putea fi
făcută  de  rudele  victimei,  acestea  din  urmă
trebuie să fie implicate în procedură în măsura
în care este necesar pentru a le proteja interesele
legitime  (Güleç  împotriva  Turciei,  27  iulie
1998, pct. 82, Culegere 1998-IV). În speţă, din
dosar nu reiese că reclamantul ar fi fost implicat
în  mod  adecvat  în  cadrul  actelor  de  anchetă,
informat sau consultat cu privire la probele ori
mărturiile  propuse  de  autorităţi  (a  se  vedea,
mutatis  mutandis, Predică împotriva României,
nr. 42.344/07, pct. 71, 7 iunie 2011).

66. În fine, Curtea observă că, la mai mult de
6  ani  de  la  evenimente,  ancheta  efectuată  de
parchet  cu  privire  la  operaţiunea  poliţienească
efectuată  de  A.S.  este  încă  pendinte.  Curtea
consideră  că  este  vorba  despre  o  perioadă  de
timp  foarte  lungă,  ce  riscă  să  complice
colectarea  de  către  autorităţile  naţionale  a
probelor  şi  stabilirea  faptelor  (a  se  vedea,
mutatis  mutandis,  Ismail  Altun  împotriva
Turciei,  nr.  22.932/02,  pct.  82,  21  septembrie
2010).  În  consecinţă,  Curtea respinge excepţia
de neepuizare a căilor de atac interne, invocată
de Guvern.

67. În lumina elementelor de mai sus, Curtea
concluzionează că procedurile efectuate în ceea
ce  priveşte  operaţiunea  poliţienească  din  19
septembrie  2006  nu  pot  constitui  o  anchetă
rapidă şi eficientă. În consecinţă, Curtea reţine
că autorităţile române nu au respectat obligaţia
procedurală  care  rezultă  din art.  2 din
Convenţie. În consecinţă, s-a produs o încălcare
a acestei dispoziţii sub aspect procedural.

V. Cu privire la pretinsa încălcare a art.  14
coroborat  cu art.  2 din Convenţie,  reclamantul
se  plânge  de  discriminare  pe  motiv  că
autorităţile, care, potrivit acestuia, au refuzat să
ancheteze  moartea  fiului  său,  au  făcut  acest
lucru din cauza originii sale rome. De asemenea

68. Guvernul  respinge  acest  argument  şi
susţine că reclamantul nu oferă fapte concrete,
nici indicii suficiente în sprijinul afirmaţiei sale.

69. În speţă,  Curtea observă că reclamantul
nu a  reuşit  să îşi  susţină afirmaţia.  După ce a
examinat toate faptele relevante în speţă, Curtea
nu constată niciun indiciu care ar putea conduce
la concluzia  că cei  responsabili  de anchetă  au
fost influenţaţi în ancheta lor de prejudecăţi în
privinţa grupului etnocultural al reclamantului şi
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al  fiului  său  (Seidova  şi  alţii  împotriva
Bulgariei,  nr. 310/04, pct. 67-68, 18 noiembrie
2010).

70. Reiese  că  acest  capăt  de  cerere  este  în
mod vădit nefondat şi trebuie respins, în temeiul
art. 35 § 3 şi art. 35 § 4 din Convenţie.

71. În fine, reclamantul se plânge de durata
excesivă a procedurii penale declanşate în urma
decesului  fiului  său  şi  de  absenţa  unui  recurs
efectiv  având  drept  scop  sancţionarea  celor
responsabili (art. 6 § 1 şi art. 13 din Convenţie).

72. Ţinând  seama  de  motivele  aflate  la
originea constatării sale privind încălcarea art. 2
din  Convenţie  sub  aspect  procedural,  Curtea
consideră  că  nu  se  ridică  nicio  problemă
distinctă  în  temeiul  art.  6  § 1 şi 13 din
Convenţie  (Celniku  împotriva  Greciei,  nr.
21.449/04, pct. 71, 5 iulie 2007).

C. Prejudiciu
73. Reclamantul  susţine  că  a  suferit  un

prejudiciu moral ca urmare a decesului fiului său
şi a deficienţelor anchetei în acest sens. Acesta îşi
precizează prejudiciul la 900 000 euro (EUR).

74. Guvernul  consideră că suma solicitată  de
reclamant  este  excesivă  şi  face  trimitere  la
jurisprudenţa Curţii în cauze similare în viziunea sa
(Maiorano şi alţii împotriva Italiei, nr. 28.634/06,
pct.  251,  15  decembrie  2009;  Trufin  împotriva
României,  nr.  3.990/04,  pct.  57,  20  octombrie
2009;  Dvorácek  şi  Dvorácková  împotriva
Slovaciei,  nr. 30.754/04, pct. 100, 28 iulie 2009;
Esat Bayram împotriva Turciei, nr. 75.535/01, pct.
60, 26 mai 2009, şi Şandru împotriva României, nr.
22.465/03,  pct.  89,  8  decembrie  2009).  Potrivit
Guvernului,  în  hotărârile  pe  care  le-a  evocat,
Curtea a acordat, în cazul constării unei încălcări a
art. 2 din Convenţie, sume cuprinse între 5.000 şi
10.000 EUR.

75. Ţinând seama de circumstanţele  cauzei,
Curtea,  pronunţându-se  în  echitate,  astfel  cum
prevede art. 41 din Convenţie, consideră că este
necesar  să  i  se  acorde  reclamantului  30.000
EUR cu titlu de prejudiciu moral.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
În unanimitate,

CURTEA:

1. uneşte cu fondul excepţia de neepuizare a
căilor de recurs interne şi o respinge;

2. declară  cererea  admisibilă  cu  privire  la
capătul  de  cerere  întemeiat  pe art.  2 din
Convenţie şi inadmisibilă pentru restul;

3. hotărăşte  că  a  fost  încălcat  sub  aspect
material şi procedural art. 2 din Convenţie;

4. hotărăşte că nu este necesar să efectueze o
analiză suplimentară din perspectiva art. 6 § 1 şi
art. 13 din Convenţie;

5. hotărăşte:
a) ca  statul  pârât  să  îi  plătească

reclamantului,  în  termen  de  3  luni  de  la  data
rămânerii definitivă a hotărârii, în conformitate
cu art.  44 § 2 din convenţie,  suma de 30.000
EUR (treizeci de mii de euro), plus orice sumă
ce poate fi datorată cu titlu de impozit, care va fi
convertită  în  moneda  statului  pârât  la  rata  de
schimb  aplicabilă  la  data  plăţii,  pentru
prejudiciul moral;

b) că, de la expirarea termenului menţionat şi
până  la  efectuarea  plăţii,  această  sumă trebuie
majorată cu o dobândă simplă, la o rată egală cu
rata  dobânzii  facilităţii  de  împrumut  marginal
practicată  de  Banca  Centrală  Europeană,
aplicabilă  pe  parcursul  acestei  perioade  şi
majorată cu 3 puncte procentuale;

6. respinge  cererea  de  acordare  a  unei
reparaţii  echitabile  pentru  restul  capetelor  de
cerere.  Redactată  în  limba  franceză,  apoi
comunicată  în  scris  la  25  iunie  2013,  în
conformitate  cu art.  77 § 2 şi  art.  77 § 3 din
Regulament.

Josep Casadevall
Preşedinte

Santiago Quesada
Grefier
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V. SEMNAL

ZIUA ONU
24 OCTOMBRIE 2013

Ziua Naţiunilor Unite este sărbătorită, anual, la
24  octombrie,  drept  ziua  în  care  Organizaţia
Naţiunilor  Unite  (ONU)  şi  statele  membre  au
marcat  intrarea  în  vigoare,  în  1945,  a  Cartei
Naţiunilor  Unite,  ca  instrument  care  stă  la  baza
creării  ONU  şi  care  stabileşte  drepturile  şi
obligaţiile statelor membre, precum şi procedurile
care reglementează funcţionarea Organizaţiei. 

Cu  prilejul  Zilei  Mondiale  a  Organizaţiei
Naţiunilor  Unite,  la  sediul  Institutului  Român
pentru Drepturile Omului (IRDO), s-a desfăşurat în
colaborare  cu  Asociaţia  Naţiunilor  Unite  pentru
Drepturile  Omului  din  România  (ANUROM)  –
membră  a  Federaţiei  Mondiale  a  Asociaţiilor
Naţiunilor  Unite  -  o  masa  rotundă  cu  tema
„Contribuţii  româneşti  la  activitatea  Organizaţiei
Naţiunilor Unite”. 

În  deschiderea  acestei  manifestări,  doamna
prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu a subliniat
importanţa  înfiinţării  ONU,  rolul  şi  semnificaţia
acestei  organizaţii  ca  important  forum  mondial
având  ca  obiective  protejarea  şi  promovarea
drepturilor  omului,  a  democraţiei  şi  a  bunei
guvernări,  care  alături  de  pace,  securitate  şi
dezarmare,  dezvoltare,  eradicarea  sărăciei  şi
protecţia  mediului,  se  numără  printre  priorităţile
acestei organizaţii mondiale. 

În continuare a fost prezentat mesajul din acest
an al Secretarului General al ONU, Ban-Ki-moon,
cu ocazia Zilei Naţiunilor Unite, prin care acesta îşi
exprimă  îngrijorarea  cu  privire  la  conflictul  din
Siria  -  o  mare  ameninţare  la  adresa  securităţii
mondiale.  În  mesaj  sunt  evidenţiate  munca  şi
dăruirea  personalului  umanitar  ONU,  precum  şi
eforturile diplomatice care sunt în plină desfăşurare
în încercarea de a opri acest conflict.

Secretarul  General  ONU  reaminteşte  şi  că
dezvoltarea  durabilă  este  cel  mai  urgent  obiectiv
global,  iar  pentru ca acesta  să poată  fi  atins  este
necesară  elaborarea  unei  agende  de  dezvoltare
post-2015  la  fel  de  inspirată  cum  au  fost
obiectivele  de  dezvoltare  ale  Mileniului,  a  căror
îndeplinire de către statele membre ONU a avut ca
rezultat  reducerea  la  jumătate  a  ratei  sărăciei  pe
glob. Un alt obiectiv de importanţă majoră este şi
realizarea  unui  acord  internaţional  cu  privire  la
schimbările climatice. 

În  mesaj  se  subliniază  şi  importanţa
interconectivităţii  şi  a  eforturilor  comune  ale
populaţiei  mondiale  pentru  realizarea  unei  lumi
mai bune şi se recunoaşte munca asiduă a ONU în
folosul  omenirii  evidenţiindu-se  faptul  că  „Ziua
Naţiunilor  Unite  din  acest  an  dă  ocazia  de  a
recunoaşte  cât  de  mult  contribuie  Organizaţia
Naţiunilor Unite la pacea şi progresul general”.

În lucrările prezentate şi în dezbaterile care au
avut  loc  în  cadrul  mesei  rotunde  s-a  evidenţiat
activitatea unor personalităţi româneşti însemnate,
care  de-a  lungul  timpului  au  adus  o  valoroasă
contribuţie diplomatică şi ştiinţifică în cadrul ONU
pentru  menţinerea  păcii,  securităţii,  asigurarea
dezarmării,  şi  mai  recent,  au  determinat  prin
activitatea  lor  angajarea  societăţii  româneşti  şi  a
factorilor de decizie în îndeplinirea obiectivelor de
dezvoltare ale Mileniului.

S-a evidenţiat faptul că România, stat membru
al  ONU  din  14  decembrie  1955,  va  rămâne  în
continuare  unul  din membrii  săi  angajaţi  care  îşi
propune  să  contribuie  semnificativ  la  menţinerea
păcii  şi  securităţii  internaţionale,  la  promovarea
democraţiei  şi  a  drepturilor  omului  şi  la
îndeplinirea obiectivelor  de dezvoltare  economică
şi socială. După aproape şase decenii de activitate
în cadrul ONU, în calitate de membru al Grupului
de  lucru  pentru  Obiectivele  de  Dezvoltare
Durabilă,  România  va  contribui  la  definirea
termenilor de referinţă de interes tematic, inclusiv
pentru  ţara  noastră,  în  conformitate  cu  deciziile
Conferinţei Rio*20.

De un interes aparte s-au bucurat şi discuţiile
referitoare la rolul ONU în promovarea dreptului la
educaţie şi importanţa Planului de acţiune al ONU
pentru  2010-2014  din  cadrul  Programului  ONU
pentru deceniul de formare în domeniul drepturilor
omului (2005-2014). 

La această  masă rotundă au mai participat  si
reprezentanţi  ai  I.DEF,  Asociaţia  Family  Forum,
Asociaţia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Dan
Zlătescu”,  ARODF, ARDONT, IROMES. precum
şi  cercetători  ştiinţifici,  cadre  didactice,  studenţi,
doctoranzi, experţi, reprezentanţi ai unor ONG-uri
cu preocupări în domeniu. 

O  altă  manifestare  organizată  cu  sprijinul
IRDO a fost şi celebrarea zilei ONU la şcoala 190
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Maria Peneş din capitală, unde au fost invitaţi toţi
membrii  din consiliul  elevilor  pentru o dezbatere
interactivă cu experţii IRDO şi cu profesorii şcolii
privind drepturile copilului, dreptul la învăţătură şi
educaţie  şi  felul  în  care  aceste  drepturi
fundamentale  sunt  sprijinite  de  către  Organizaţia
Naţiunilor  Unite  şi  de  către  institutele  şi
organizaţiile pentru drepturile omului din întreaga
lume. Elevii au adresat întrebări interesante despre
conflictele  de  pe  glob  şi  despre  mecanismele  şi
instrumentele  internaţionale  de  prevenire  a

acestora,  precum  şi  despre  mandatul,
structura,  rolul  şi  activitatea  Organizaţiei
Naţiunilor  Unite  şi  a  Consiliului  de
Securitate.

În  încheierea  dezbaterii  elevii  au  primit
publicaţii pe tema drepturilor copilului, precum şi
câte  un  exemplar  din  nr.  2/2013  al  revistei
ştiinţifice „Drepturile  Omului” realizată  şi editată
sub egida IRDO.

Mihaela Scarlat

A ŞAPTEA ÎNTÂLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU PRIVIND CONVENŢIA
DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI DIN CADRUL REŢELEI

EUROPENE A INSTITUTELOR NAŢIONALE DE DREPTURILE OMULUI 
23-24 OCTOMBRIE

În  deschiderea  primei  zile  de  lucrări  a  luat
cuvântul  Sara  Brunet,  preşedinte  al  grupului  de
lucru  şi  Veronique  Ghesquiere,  director  al
Centrului  Belgian  pentru  Egalitate  de  Şanse  şi
Combaterea  Rasismului  care  au  prezentat
activităţile  Centrului  pe  probleme  legate  de
dizabilităţi,  având  şi  rolul  de  mecanism
independent  conform  articolului  33.2  din
Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi.  În  prezent  acesta  este  o  instituţie
federală,  dar  pe  viitor  va  avea  competenţe
regionale.  Belgia  va  fi  examinată  în  2014  de
Comitetul  Convenţiei  Drepturilor  Persoanelor  cu
Dizabilităţi iar Centrul de la Bruxelles va elabora
un raport paralel cu raportul de ţară.

A urmat o informare privind cele mai relevante
progrese  ale  grupului  de  lucru.  S-a  prezentat  un
raport  privind  dezvoltarea  relaţiilor  cu  Consiliul
Europei, fiind precizat faptul că, Consiliul Europei
militează  pentru  ca  statele  membre  să  ratifice
Convenţia  iar  un  reprezentant  al  Consiliului
Europei va asista la următoarea întâlnire a grupului
de lucru.

În pregătirea întâlnirii din 13-15 noiembrie de la
Budapesta,  s-a  discutat  cu  privire  la  viitoarea
strategie  a  Reţelei  Europeane  a  Instituţiilor
Naţionale  pentru  Drepturile  Omului.  Grupul  de
lucru  a  trimis  propunerile  sale  răspunzând  la
chestionarul trimis de Secretariat în această vară. 

De asemenea, au fost analizate cererile Agenţiei
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
(FRA) de monitorizare a datelor la nivel naţional,
la întâlnirea precedentă FRA solicitând date despre
capacitatea  juridică,  copiii  cu  dizabilităţi  şi

indicatorii  Convenţiei,  informaţii  ce  au  fost
furnizate Agenţiei. 

Din activitatea membrilor grupului de lucru au
fost remarcate o serie de activităţi şi acţiuni astfel:
Centrul  Belgian pentru Egalitatea  de  Şanse  şi
Combaterea Rasismului a  întreprins  o activitate
de  cercetare  şi  consultare  privind  persoanele  cu
dizabilităţi  şi  organizaţiile  acestora.  Aceasta  va
include  un  proiect  organizat  de  cinci  universităţi
precum şi 60 de grupuri  ţintă  în  conformitate  cu
articolele Convenţiei pe probleme esenţiale cum ar
fi  capacitatea  juridică  a  persoanei  ,  traiul
independent, libertatea şi siguranţa. Scopul acestei
consultări este de a furniza informaţii comparative
cu raportul paralel.

Comitetul Austriac de Monitorizare a precizat
că  acordurile  prevăzute  în  articolului  33(2)  al
Convenţiei  nu  au  statut  formal  în  Austria  iar
Comitetul Austriac de Monitorizare nu are buget.
Comitetul  are  două  întâlniri  publice  pe  an.
Următoarea  întâlnire  publică  va  discuta
observaţiile  finale  adresate  Austriei  de  către
Comitetul  Convenţiei  pentru  Drepturile
Persoanelor  cu  Dizabilităţi  la  cea  dea  a  10-a
Sesiune, din septembrie, 2013. S-au înregistrat, de
asemenea,  progrese  privind  capacitatea  juridică
prin  intermediul  grupului  de  lucru  din  cadrul
Ministerului austriac de justiţie la care au participat
şi persoane cu dizabilităţi psiho-sociale. Comitetul
de Monitorizare îşi exprimă îngrijorarea cu privire
la  regresia  înregistrată  în  politicile  Ministerului
Educaţiei din Austria.

Ombudsmanul pentru egalitate din Suedia a
subliniat că  nu este încă oficial desemnat cuprinsul
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articolului 33(2) deşi guvernul suedez face referire
la Ombudsmanul pentru egalitate, ca la organismul
care  îndeplineşte  acest  mandat.  Suedia  va  fi
examinată de către Comitetul ONU al Convenţiei
pentru  drepturile  persoanelor  cu  dizabilităţi,  în
aprilie  2014.  În  lista  de  probleme  prezentată
Comitetului, la cea de a 10-a sesiune a sa, de către
Ombudsmanul  suedez,  se  menţionează  lipsa  unui
mecanism independent şi faptul că guvernul nu a
venit cu propuneri pentru ca incluziunea socială şi
accesibilitatea  să  facă  parte  integrantă  din  legea
anti-discriminare.

Biroul  Regional  al  Înaltului  Comisariat
pentru  Drepturile  Omului  pe  zona  Europei
(OHCHR). Misiunea şi mandatul Biroului regional
include  Uniunea  Europeană  şi  statele  membre.
Biroul  regional  OHCHR sprijină  statele  membre,
instituţiile  naţionale  pentru  drepturile  omului  şi
societatea civilă în raportările lor către organismele
ONU.

Institutul Danez pentru Drepturile Omului a
informat că guvernul danez va publica un plan de
acţiune  pentru  implementarea  Convenţiei  privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi  şi va ratifica
în curând Protocolul  Opţional.  Există un grup de
lucru  care  analizează  incorporarea  convenţiei  în
legislaţia  naţională  daneză,  dar  este  posibil  ca
guvernul  să  nu  aprobe  această  incorporare.
Institutul  Danez  pentru  Drepturile  Omului  a
publicat un raport privind tratamentele obligatorii
în  domeniul  psihiatriei,  cu  recomandări  pentru
plângeri,  precum  şi  alte  recomandări  adresate
organelor  de  supraveghere  şi  parlamentului.
Institutul are în proiect o întâlnire cu organizaţiile
persoanelor cu dizablităţi pentru a discuta cum se
poate aplica Convenţia în interesul lor şi pentru a
identifica  problemele  majore  cu  care  acestea  se
confruntă.  Institutul  şi-a  exprimat  îngrijorarea
pentru preocuparea pe care guvernul o manifestă în
privinţa  reinstituţionalizării  prin  construirea  unor
noi stabilimente pentru persoane cu dizabilităţi  şi
pentru  persoane  vârstnice.  Institutul  va  avea  o
întâlnire  la  Consiliul  Europei  pentru  a  discuta
aceste probleme. De asemenea, institutul lucrează
la  dezvoltarea  unor  indicatori  calitativi  pentru
implementarea Convenţiei şi ar dori să coopereze
cu  celelalte  instituţii  naţionale  pentru  drepturile
omului pentru a analiza exemple de bune practici şi
a vedea cât de mult au progresat ţările pentru a-şi
îndeplini  obligaţiile  asumate  privind  Convenţia
pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Institutul Român pentru Drepturile Omului

(IRDO), în  calitate  de mecanism independent  de
monitorizare,  potrivit  art.  33.2  din  Convenţie,  a
început  să  lucreze  la  un  raport  paralel  şi  oferă
îndrumare  societăţii  civile  cu  privire  la  rolul
acesteia  în  raportările  privind  implementarea  şi
monitorizarea Convenţiei. IRDO aşteaptă planul de
acţiune al guvernului pe această problemă. În ceea
ce  priveşte  promovarea  Convenţiei,  IRDO  oferă
funcţionarilor  publici  programe  de  formare  pe
probleme  de  drepturile  omului,  inclusiv  privind
Convenţia.  IRDO  trimite  presei  articole  despre
Convenţie  şi  militează  pentru  modificarea
Constituţiei  pentru  includerea  prevederilor
Convenţiei.  De  asemenea,  Institutul  realizat  un
prim  studiu  privind  „Evoluţia  protecţiei  şi
promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în
România”.  Cercetarea  îşi  propune  să  ofere  o
imagine  asupra  modului  în  care  sunt  respectate
drepturile persoanelor cu handicap în România. În
acest  sens  s-a  analizat  obiectiv  modul  în  care
prevederile  Convenţiei  se  reflectă  în  legislaţia
românească,  dar  şi  modul  în  care  acestea  sunt
respectate.

Apărătorul  Francez  al  Drepturilor  Omului.
Această  instituţie  lucrează  împreună  cu  Comisia
Consultativă  Franceză  a  Drepturilor  Omului,  în
contextul conformării  Franţei cu articolului 33(2)
din  Convenţie.  În  Franţa  Comitetul  de
implementare  a  Convţiei  este  format  din  stat,
societatea civilă şi un mecanism independent care
asigură secretariatul.  S-a înregistrat o întârziere de
18 luni în elaborarea raportului statului. Comitetul
interministerial  pe  probleme  de  dizabilităţi  s-a
întrunit la sfârşitul lunii septembrie dar nu a insistat
asupra elaborării unui plan de acţiune, cu toate că a
făcut o serie de propuneri cu privire la angajarea pe
piaţa  muncii,  la  educaţie,  la  condiţiile  oferite
persoanelor  cu  dizabilităţi  de  către  transportul
public  şi  clădirile  publice.  Apărătorul  Francez  al
Drepturilor omului lucrează pe aceste probleme de
accesibilitate  pentru  persoanele  cu  dizabilităţi,  în
special pentru a influenţa şi promova găsirea unor
soluţii  alternative  acolo  unde  accesibilitatea
rămâne  o  problemă.  De  asemenea,  lucrează  la
elaborarea  indicatorilor  şi  încearcă  să  identifice
efectele Convenţiei, precum şi felul în care o lege
„blândă” precum Convenţia ar putea fi integrată în
legislaţia  generală.  Cu toate  acestea,  multe dintre
articolele Convenţiei nu sunt implementate în mod
judicios în Franţa.

Centrul Finlandez pentru Drepturile Omului.
Finlanda  nu  a  ratificat  încă  Convenţia,  guvernul
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propune  înfiinţarea  unui  nou  Institut  pentru
Drepturile Omului care să includă şi Centrul pentru
Drepturile  Omului,  Ombudsmanul  parlamentar  şi
experţi  din  cadrul  societăţii  civile.  Finlanda  este
interesată să identifice indicatorii necesari pentru a
atinge standardele impuse de Convenţie.

Comisia  pentru  Drepturile  Omului,
Luxembourg. În  Luxemburg  mecanismul
independent  pentru  implementarea  Convenţiei
reprezintă o colaborare cu Avocatul Poporului şi cu
Centrul  pentru  Tratamente  Egale.  Mecanismul
independent  consiliază  ONG-urile  privind
utilizarea Convenţiei.  Mecanismul independent îşi
exprimă criticile privind planul naţional de acţiune
dar  va  avea  un  dialog  cu  noul  guvern  pentru  a
obţine schimbări.  În prezent  Comisia lucrează pe
tema traficului de persoane cu dizabilităţi.

Institutul Olandez pentru Drepturile Omului
lucrează în prezent la obţinerea acreditării conform
Principiilor  de  la  Paris,  Olanda  nu  a  ratificat
Convenţia  dar  există  o  propunere  fermă  de
ratificare.  Unele  dintre  legile  naţionale  sunt
modificate  pentru  a  fi  în  acord  cu  prevederile
Convenţiei,  de  exemplu  legea  tratamentului  egal,
care va fi extinsă în privinţa bunurilor şi serviciilor,
precum şi vocea votului  care  va fi,  de asemenea
schimbată  deşi  nu în  mod substanţial.  În  prezent
25% din secţiile de votare trebuie să fie accesibile
pentru persoanele cu dizabilităţi, iar legea cea nouă
are  cerinţe  similare.  Institutul  Olandez  pentru
Drepturile Omului a criticat această lege susţinând
că  procentul  ar  trebui  să  fie  de  100%.  Institutul
încearcă  să  identifice  care  sunt  cele  mai  mari
bariere  pentru  oamenii  cu  dizabilităţi  prin
elaborarea  unor  indicatori  şi  prin  promovarea
necesităţii existenţei unui plan de acţiune.

Comisia  pentru  Egalitate  şi  Drepturile
Omului din Marea Britanie a publicat un „apel
pentru strângerea de dovezi” cerând persoanelor cu
dizabilităţi  şi  organizaţiilor  din  domeniu  să
menţioneze  care  sunt  priorităţile  lor  din  cadrul
Convenţiei. Persoanele cu dizabilităţi pot participa
fie  completând  aceste  chestionare  on-line,  fie
participând  la  întâlniri  cu  personalul  Comisiei.
Aceasta va folosi răspunsurile pentru a le include
în  lista  de  probleme  pentru  Marea  Britanie.
Comisia  a  publicat  rapoarte  asupra  concluziilor
sondajului privind hărţuirea legată de dizabilităţi şi
ale sondajului privind îngrijirea acasă a persoanelor
vârstnice. 

La întâlnirea grupului de lucru a fost invitat să
participe  şi  Forumul  European  pentru

Persoanele  cu  Dizabilităţi, acesta  va  pregăti  un
raport alternativ despre progresul în implementarea
Convenţiei  la  nivel  european.  În  acest  scop,
Forumul  trimite  chestionare  membrilor  săi  şi
reţelelor. În  prezent  colectează  informaţii  privind
drepturile  consumatorilor  şi  ajutorul  umanitar.
Forumul  încurajează  insitutele  societăţii  civile  să
îşi aducă contribuţia.

Grupul  urmăreşte  realizarea  unui  instrument
practic de comunicare a programelor de activitate.
Obiectivul  şi  scopul  consemnării  informaţiilor  în
formatul propus sunt: să permită colaborarea între
membrii şi cu cei care nu sunt prezenţi, precum şi
colaborarea în cadrul întâlnirilor;  să asiste grupul
de  lucru  în  intervenţiile  sale  strategice  la  nivel
european,  regional  şi  internaţional;  să  sprijine
grupul de lucru în vederea dezvoltării unor relaţii
de muncă cu partenerii cheie şi cu toţi cei implicaţi
în munca privind problemele legate de Convenţia
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi.

Pornind  de  la  rapoartele  membrilor  grupului
s-au identificat  următoarele  priorităţi  şi  activităţi:
monitorizare - elaborarea unor indicatori  eficienţi
ai Convenţiei; capacitatea juridică a persoanelor cu
dizabilităţi  şi reglementările  existente  în domeniu
la  nivel  naţional;  statutul  juridic  şi  impactul
Convenţiei la nivel naţional; promovarea ratificării
Convenţiei pentru ţările care nu au ratificat-o încă;
copiii  cu  dizabilităţi;  educaţia  de  incluziune
socială;  consolidarea  monitorizării  implementării
Convenţiei în Europa.

Evoluţii  recente  la  nivelul  Organizaţiei
Naţiunilor Unite. Cu privire  la  această  temă s-a
precizat  că  la  cea  de  a  10-a  sesiune  (2-13
septembrie)  a  Comitetului  pentru  Drepturile
Persoanelor cu Dizabilităţi au fost purtate discuţii
privind raportul de ţară cu Australia, Austria şi El
Salvador şi  s-a acceptat  lista  de probleme pentru
Suedia.  De  asemenea,  s-a  întrunit  şi  Consiliul
Economic şi Social dar nu au fost evoluţii majore
sau anunţuri legate de dizabilitate. 

Totodată, la 23 septembrie a avut loc o întâlnire
la  nivel  înalt  a  Adunării  Generale  a  ONU  pe
probleme  de  dizabilităţi.  Peste  o  sută  de  primi
miniştri şi preşedinţi au fost pe lista vorbitorilor şi
au avut intervenţii de calitate. Ca urmare a acestei
întâlniri, Secretarul General va produce un raport.
La  sesiunea  Adunării  Generale  sunt  puse  în
discuţie  două  rezoluţii  anuale:  obiectivele
mileniului  şi  dizabilitatea  prin  prisma
implementării  Convenţiei  pentru  Drepturile
Persoanelor cu Dizabilităţi. 
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Adunarea  Organizaţiei  Mondiale  a  Sănătăţii
(OMS) a avut loc în luna mai şi a concluzionat că
va  emite  o  rezoluţie  din  partea  OMS  pentru
elaborarea unui plan de acţiune privind o mai bună
îngrijire medicală pentru persoanele cu dizabilităţi.
Totodată,  Biroul  Înaltului  Comisar  pentru
Drepturile  Omului  va  publica  un  studiu  despre
dizabilitate  şi  educaţie  în  ianuarie  2014,  iar
UNICEF  va  găzdui  un  forum  global  în  timpul
întâlnirii la nivel înalt pe acelaşi subiect. 

Există două rapoarte ONU care sunt relevante în
ceea  ce  priveşte  dizabilităţile.  Primul,  este  cel
publicat  de  Secretarul  General  şi  se  intitulează
„Demnitate  pentru  Toţi”  menţionând  probleme
legate de sănătatea mentală şi de accesibilitate, iar
al doilea raport este cel al Băncii  Mondiale şi se
intitulează  „Incluziunea  contează”,  raportul
argumentând  faptul  că  excluderea  socială  costă
incredibil de mult.

În  continuare  s-a  discutat  participarea
instituţiilor  naţionale  pentru  drepturile  omului  la
Conferinţa  Statelor  Membre.  Grupul  de  lucru  a
participat  la această  Conferinţă în 2011 în cadrul
unu  eveniment  colateral  al  Comitetului
Internaţional  de  Coordonare  a  Instituţiilor
Naţionale pentru Drepturile Omului (ICC) în care a
prezentat  rolul  instituţiilor  naţionale  în
implementarea  Convenţiei,  iar  în  2012 grupul  de
lucru  a  contribuit  prin  furnizare  de  date  pentru
cuvântul  de deschidere al  d-nei Diane Mulligan,
membră  pe  atunci  a  Comitetului  pentru
Dizabilităţi.

S-a  prezentat  pe  scurt  decizia  recentă  a
Comitetului ONU la Convenţie (în conformitate cu
procedura de comunicare a Protocolului Opţional)
privind capacitatea juridică a Ungariei şi dreptul de
vot.  Comitetul  a  făcut  o  serie  de  recomandări
statului ungar cu privire la implementarea corectă a
art. 12 şi 19 din Convenţie.

Evoluţii  recente  la  nivelul  Consiliului
Europei. Au fost prezentate şi analizate o serie  de
decizii  recente  al  Curţii  Europene  a  Drepturilor
Omului,  precum  cauza  Mikhaylenko  împotriva
Ucrainei,  privind  punerea  sub  tutelă  a  unei
persoane cu dizabilităţi  şi  posibilitatea  contestării
acesteia; cauza MS împotriva Croaţiei ,dreptul unei
persoane  de  a  se  adresa  justiţiei  cu  o  plângere
privind violenţa  la adresa sa în condiţiile  în care
tutorele nu a fost de acord să se adreseze justiţiei;
cauza  Cotlet  împotriva  Romaniei  (2),  despre  un
bărbat  cu  dizabilităţi  intelectuale  care  a  fost
victima atacurilor colegilor din închisoarea unde îşi

ispăşea  condamnarea.  Acesta  nu  a  primit  niciun
sprijin de la autorităţile închisorii.

La nivelul Uniunii Europene şi evoluţiile din
domeniul  dizabilităţii  a fost   prezentată  Directiva
din 2008 privind tratamentul egal cât şi cazul Ring
recent  judecat  de  Curtea  de  Justiţie  a  UE  (C
-335/11). Acest caz a demonstrat că o boală poate
fi o dizabilitate şi o reducere a orelor de program se
poate  face  pentru  un  tratament  rezonabil.  Cu
privire la dizabilitate ar trebui să fie avut în vedere
o  definiţie  flexibilă.  Totodată,  cazul  Ring  a
reprezentat  un  pas  înainte  cerând  ca  legea
europeană  să  fie  interpretată  în  conformitate  cu
obligaţiile  asumate  prin  ratificarea  Convenţiei
Drepturilor  Persoanelor  cu  Dizabilităţi,  inclusiv
prin înţelegerea definiţiei dizabilităţii.

Nu in ultimul rând în cadrul primei zi  au fost
analizate  subiect  ca:  reuniunea  dintre  Comisia
Europeană statele  membre şi  instituţiile  naţionale
ca  mecanisme  independente  în  baza  art. 33.2;
consultarea solicitată  de  Ombudsmanul European
cu privire la rolul său ca parte a mecanismului de
monitorizare  stabilit  la  nivelul  Uniunii  Europene;
reactualizarea  poziţiei  grupului  de  lucru  în
arhitectura  structurilor  UE  privind  monitorizarea
independentă a Convenţiei.

În cea de a doua zi a întâlnirii, a fost prezentată
activitatea  Secretariatului  Reţelei  Europene  a
Instituţiilor  Naţionale  pentru  Drepturile  Omului.
Principala temă a Reţelei este elaborarea unui plan
strategic pentru cei 40 de membrii ai săi. În acest
scop Reţeaua va întreprinde o analiză a drepturilor
omului  în  Europa  în  funcţie  de  context  şi  de
condiţiile specifice. Sondajul recent al membrilor,
întreprins  în  acest  scop,  a  înregistrat  o  rată  de
răspuns  de  80%.  Concluziile  rezultate  în  urma
sondajului vor fi prezentate la următoarea întâlnire
pentru elaborarea planului strategic al reţelei, care
va avea loc în perioada 13-15 noiembrie.

De  asemenea,  Secretariatul  a  oferit  sprijin
grupului  de  lucru  pe  tema  migraţiei  şi  azilului
precum şi  grupului  de lucru juridic.  Se lucrează,
totodată,  la  elaborarea  declaraţiei  din  partea
grupului de lucru pe tema drepturilor persoanelor
vârstnice. În iunie 2013 s-au făcut studii de caz în
baza  rapoartelor  Spaniei,  Germaniei  şi  Greciei
pentru  alcătuirea  unui  raport  care  va  fi  realizat
pentru Consiliul Europei de către Institutul German
pentru Drepturile Omului.

Pe  parcursul  zilei  au  fost  organizate  două
sesiuni,  prima  privind  Protecţia  implementării
Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu
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Dizabilităţi, în care au fost prezentate studii de caz,
bune  practici  şi  problemele  ridicate  de  articolul
33.2  –  mandatul  „protecţiei”.  Cea  de  a  doua
sesiune a avut ca temă: Jurisprudenţa Comitetului
Convenţiei,  astfel  a  fost  analizată  activitatea
Comitetului  şi  recomandările  făcute  cu  privire  la
rapoartele  de  ţară  pe  implementarea  Convenţiei.
S-a subliniat că există probleme cu traducerile din
cauza  lungimii  textului,  s-a  discutat  limita  de
pagini pentru rapoartele paralele şi s-a precizat că

acestea  trebuie  să  se  concentreze  pe  evaluări  ale
situaţiei naţionale, pe progresele înregistrate şi pe
limitele  existente.  Din discuţiile  purtate în cadrul
grupului  de  lucru  a  reieşit  lipsa  unor  îndrumări
necesare  pentru  institutele  naţionale  angrenate  în
procesul  de  raportare  privind  implementarea
Convenţiei. S-a propus ca grupul de lucru privind
Convenţia să iniţieze un dialog pe această temă cu
Comitetul Convenţiei.

Marius Mocanu

MASĂ ROTUNDĂ PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR LGBT
28 OCTOMBRIE 2013

Pornind de la ideea că în multe state membre ale
Uniunii  Europene,  lesbienele,  homosexualii,
bisexualii şi transexualii se confruntă cu hărţuirea şi
discriminarea,  cu prejudecăţile,  sau cu o percepţie
deformată în privinţa lor din partea comunităţii  în
care  trăiesc,  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului a organizat, pe 28 octombire 2013, o masă
rotundă  cu  tema „Drepturile  LGBT”,  cu  sprijinul
Asociaţiei  pentru  Naţiunile  unite  din  Romania
(ANUROM) şi al Asociaţiei Clubul de la Cheia.

Cu  acest  prilej,  au  fost  prezentate  cercetările
Agenţiei  pentru Drepturi  Fundamentale a Uniunii
Europene  (FRA)  din  ultimii  cinci  ani.  Aceste
cercetări arată că persoanele care aparţin categoriei
LGBT se confruntă cu discriminarea în domeniile
economice şi sociale ale vieţii, sunt vulnerabile la
atacurile  fizice  şi  psihice  şi  se  autoexclud  din
societate din cauza fricii. Astfel, în 2012 93.000 de
persoane  LGBT  au  răspuns  unui  sondaj  EU
întreprins de FRA care a avut ca scop să descopere
problemele  zilnice  care  afectează  viaţa  acestor
oameni. Acest sondaj a colectat  date comparabile
privind  experienţele  persoanelor  din  această
categorie în privinţa delictelor comise din ură şi a
discriminării precum şi din perspectiva nivelului de
conştientizare a propriilor lor drepturi. Rezultatele
finale ale acestui sondaj au fost prezentate în 2013,
completate  fiind  şi  de  o  cercetare  în  rândul
oficialităţilor  şi  a  furnizorilor  de  servicii  din
domeniul  educaţiei,  sănătăţii  sau  din  domeniul
aplicării  legislaţiei,  în  vederea  identificării
barierelor existente care împiedică implementarea
drepturilor acestor persoane.

S-a dezbătut şi explicat faptul că la nivel global
organismele  din  cadru  ONU  au  inclus  subiectul
orientării sexuale şi al identităţii de gen pe listele
deschise  discuţiilor  privind  discrimnarea.

Persoanele LGBT şi drepturile lor au constituit, de
asemenea,  un  subiect  de  mare  interes  pe  agenda
celei de a 68-a Adunări Generale a ONU, subiect
propus de organizaţia Femeile ONU (UN Women).

În  Uniunea  Europeană  persoanele  LGBT sunt
protejate  de  legislaţia  europeană  împotriva
discriminării doar în domeniul angajării în muncă.
Carta  Drepturilor  Fundamentale  a  Uniunii
Europene interzice discriminarea bazată pe motive
de orientare sexuală. Persoanele transsexuale sunt
protejate de Carta în conformitate cu jurisprudenţa
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Sondajul  FRA  este  cel  mai  amplu  studiu  de
acest fel care s-a întreprins până acum în UE. Peste
93.000 de persoane LGBT din 27 de state membre
UE şi Croaţia au participat completând întrebările.
Rezultatele  arată  că  multe  persoane  aparţinând
acestei categorii nu se pot manifesta liber în viaţa
de  zi  cu  zi.  Mulţi  îşi  ascund  în  mod  deliberat
orientarea şi identitatea trăind în frică şi izolare .
Mulţi au parte de discriminare şi violenţă. Conform
rezultatelor sondajului, aceste hărţuiri şi persecuţii
s-au  manifestat  în  diverse  segmente  ale  vieţii
precum angajarea în muncă, educaţia, serviciile de
sănătate,  locuinţa  ş.a.  Multe  dintre  persoanele
discriminate nu raportează incidentele la poliţie sau
la autorităţile competente. 

Analiza  rezultatelor  raportului  va  oferi  sprijin
instituţiilor  UE  şi  statelor  membre  în  procesul
identificării problemelor majore cu care se confruntă
persoanele din categoria LGBT, în vederea asigurării
protecţiei drepturilor lor fundamentale.

La  dezbaterile  din  cadrul  mesei  rotunde  au
participat ONG-uri, profesori, universitari, studenţi
şi colaboratori ai IRDO.

Carmen Năstase
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„DREPTURILE OMULUI – REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE”

În perioada 30 octombrie – 3 noiembrie 2013,
s-a  desfăşurat  la  Cheia  cea  de  a  XIX-a  ediţie  a
Universităţii  Internaţionale  a  Drepturilor  Omului
cu  tema  „Drepturile  omului  –  realităţi  şi
perspective”, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia
pentru  Naţiunile  Unite  din  România,  Catedra
UNESCO  pentru  drepturile  omului,  democraţie,
pace şi  toleranţă  şi  Asociaţia  Clubul  de la  Cheia
„Victor  Dan  Zlătescu”,  precum  şi  cu  concursul
membrilor Institutului de drept european (ELI) ai
Institutului  internaţional  de  drept  de  expresie  şi
inspiraţie  franceze  (IDEF).  Au  participat
reprezentanţi  ai  Senatului,  Camerei  Deputaţilor,
Ministerului  Afacerilor  Externe,  Ministerului
Muncii  şi  Protecţiei  Sociale  şi  a  Persoanelor
Vârstnice,  reprezentanţi  ai Secretariatului General
al Guvernului, precum şi ai societăţii civile. 

Sesiunea  ediţiei  din  acest  an  a  fost  dedicată
împlinirii a 20 de ani de la Conferinţa Mondială de
la  Viena,  20  de  ani  de  la  aderarea  României  la
Consiliul  Europei,  10  ani  de  la  revizuirea
Constituţiei României precum şi împlinirii a 6 ani
de  la  adoptarea  Cartei  pentru  Drepturi
Fundamentale a Uniunii Europene.

Lucrările au fost deschise de către prof. univ. dr.
Irina  Moroianu  Zlătescu,  directorul  Institutului
Român pentru Drepturile Omului, care a subliniat
importanţa  promovării  şi  protecţiei  drepturilor  şi
libertăţilor  fundamentale  ale  omului,  evidenţiind
rolul Institutului Român pentru Drepturile Omului
în  promovarea  idealurilor  şi  principiilor  ONU,
punând  accent  pe  evoluţiile  recente  în  domeniul
reglementărilor,  mecanismelor  şi  instituţiilor  de
drepturile  omului.  S-au  menţionat  realizări
esenţiale  în domeniul drepturilor omului, care au
avut loc pe plan internaţional în decursul celor 20
de ani de la Conferinţa Mondială de la Viena şi de
la elaborarea Planului de Acţiune.

Iar  participanţilor  li  s-a  sugerat  să  evidenţieze
bunele practici din activitatea pe care o desfăşoară
în domeniul drepturilor omului. După sesiunea de
deschidere,  lucrările  s-au  desfăşurat  în  sesiuni
plenare  cu  diferite  tematici  şi  au  fost  urmate  de
ateliere de lucru unde au avut loc ample dezbateri.

În cadrul sesiunii inaugurale cu tema „20 de ani
de la Conferinţa Mondială a Drepturilor Omului de
la  Viena  –  realităţi  şi  perspective”,  moderată  de
prof.univ.  dr.  Irina  Moroianu  Zlătescu,  raportorii

Florin  Şaghi,  ministru  consilier  în  Ministerul
Afacerilor  Externe,  prof.univ.  dr.Raluca  Miga
Beşteliu, prof.univ. dr. Gheorghe Iancu, s-au referit
în  rapoartele  prezentate  şi  la  importanţa  acestui
moment  pentru  domeniul  protecţiei  şi  al
promovării  drepturilor  omului.  S-a  evidenţiat  şi
implicarea activă a României în efortul comun al
statelor  pentru  crearea  Consiliului  Drepturilor
Omului,  precum  şi  în  procesul  de  revizuire  a
funcţionării  acestuia,  necesar  promovării
drepturilor  omului  într-un  mod  cât  mai  eficient
posibil.  În dezbaterile care au avut loc s-a subliniat
semnificaţia deosebită a Conferinţei Mondiale de la
Viena  şi  efectele  sale  benefice  în  domeniul
protecţiei şi al promovării drepturilor omului, atât
prin prisma progreselor realizate în ultimii 20 ani,
cum  ar  fi,  de  exemplu,  cele  privind  drepturile
femeilor,  copiilor,  ale  persoanelor  cu  dizabilităţi,
cât  şi  prin  dezvoltarea  şi  perfectarea  unui  cadru
legal care să permită  sancţionarea abuzurilor şi a
încălcărilor drepturilor omului.

În cadrul primei sesiuni consacrată temei „ONU
- instrumente şi mecanisme privind promovarea şi
protecţia  drepturilor  omului”,  moderată  de
prof.univ.  dr.  Irina  Moroianu  Zlătescu,  s-au
evidenţiat  evoluţiile  recente  în  domeniul
reglementărilor,  mecanismelor  şi  instituţiilor  de
drepturile omului,  Tratatele de bază ale ONU în
domeniul  drepturilor  omului,  Convenţia  privind
Drepturile  Persoanelor  cu  Dizabilităţi,  precum  şi
Protocolul Opţional la Convenţia împotriva Torturii
şi  a  Pedepselor  sau  Tratamentelor  Inumane  sau
degradante.  Au  prezentat  rapoarte  Florin  Şaghi,
ministru  consilier  MAE,  prof.  univ.  dr.  Raluca
Miga  Beşteliu,  prof.  univ.  dr.  Gheorghe  Iancu,
Anna  Maria  Cun,  MMFPSPV, Bruce  Adamson,
reprezentant ICC Geneva.

Cea de-a doua sesiune,  având ca temă „Rolul
structurilor  naţionale  în  promovarea  şi  protecţia
drepturilor  omului”,  moderată  de  prof.  univ.  dr.
Gheorghe Iancu, a prilejuit o amplă incursiune în
problematica abordată prin rapoartele susţinute de
către lect. univ. Claudiu Ignat, asist. univ. Marian
Petruţ  Tudoraşcu,  asist.  univ.  Claudia  Brânzan
Ignat,  de  către  cercetătorii  ştiinţifici  Gaspar
Istvan,  Olivia  Florescu  şi  de  către  Alexandru
Jianu, ANFP.

O  sesiune  distinctă  a  fost  dedicată  temei
„Rapoarte elaborate de instituţiile naţionale pentru
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drepturile  omului”,  moderată  de  prof.  univ.  dr.
Raluca  Miga  Beşteliu,  unde  raportorii  cercet.  şt.
Mihaela Scarlat,  Ana Maria Beşteliu şi cercet.  şt.
Elena  Marinică  au  prezentat  rapoarte  ale
instituţiilor naţionale pentru drepturile omului. 

În  secţiunea  cu  tema „Convenţia  Europeană  a
Drepturilor  Omului  –  elemente  de  noutate  şi
reformă”,  moderată  de  prof.univ.  dr.  Irina
Moroianu  Zlătescu,  raportorii,  cercet.  şt.  Adrian
Dumitru  Solomon,  Marius  Mocanu,  redactor  şef
IRDO,  Alvera  Cojocărescu,  SGG,  s-au  referit  la
Reforma Curţii Europene a Drepturilor Omului de
la Izmir la Brighton, Eficientizarea activităţii Curţii
prin prisma noului Protocol nr.15, Protocolul 16 şi
Executarea hotărârilor CEDO la nivel naţional.

„Carta  Drepturilor  Fundamentale  a  Uniunii
Europene din perspectiva programului  2013-2017
al  Agenţiei  pentru  Drepturi  Fundamentale  a
Uniunii  Europene  (FRA)”  a  constituit  tema  altei
secţiuni plenare în care raportorii, Adrian Bulgaru,
şef sector formare IRDO, Mihaela Scarlat, Daniela
Albu, Claudia Kosina, cercetători ştiinţifici IRDO,
Ana Maria Beşteliu, cercetător ştiinţific ADO SAH
ROM,  Elena  Stancea  şi  Carmen  Năstase,
cercetători ştiinţifici, au prezentat rapoarte care au
abordat  teme  ca:  „Evoluţia  drepturilor
fundamentale  în  UE  din  perspectiva  Raportului
FRA  pe  anul  2012”,  „Uniunea  Europeană  şi
integrarea  populaţiei  roma”,  „Discriminarea”,
„Drepturile persoanelor cu dizabilităţi”, „Libertatea
de  mişcare  drept  fundamental  al  cetăţenilor
europeni”,  „Drepturile  copilului”,  „Protecţia  şi
integritatea migranţilor, aspecte  privind acordarea
vizelor şi azilului”.

În sesiunea a III-a având ca temă „Eficienţa şi
echitatea justiţiei – standarde europene”, moderată
de prof.univ. dr. Gheorghe Iancu,  raportorii  prof.
univ. dr. Monna Lisa Belu Magdo, membru IDEF,
conf.univ.  dr.  Mihaela  Fodor,  av.  Eugenia
Crângariu, CRJ, lect. univ. dr. Constantina Sava, dr.
Norica Nicolai, WRGE, s-au referit la „Standarde
şi garanţii în aplicarea dreptului de acces la justiţie
în  Uniunea  Europeană”,  „10 ani  de  la  revizuirea
Constituţiei.  Standarde  şi  garanţii  în  aplicarea
dreptului de acces la justiţie în România”, “Aspecte
privind noul Cod de procedură civilă şi respectarea

drepturilor  omului”,  „Ministerul  Public  şi
garantarea  drepturilor  şi  libertăţilor  fundamentale
ale omului”.

În  ultima  sesiune  plenară  cu  tema  „Educaţia
pentru  drepturile  omului.  Perspective”,  moderată
de prof. univ. dr. Magda Jianu, raportorii prof. univ.
dr. Gheorghe Bârlea, Nicole Păun, Romani CRISS,
dr. Octavian Popescu, prof. univ. dr. Mircea Aurel
Niţă,  SNSPA,  lect.  univ.  Mariana  Dumitru,  dr.
Marius  Kosina,  Petru  Emanuel  Zlătescu,
ANUROM,  Gabriela  Fodor,  INM  şi  Eugenie
Lechner, HURIDOCS, au subliniat în comunicările
lor  rolul  educaţiei  în  promovarea  şi  protecţia
drepturilor  omului,  cultivarea  respectului  pentru
valorile  comune,  rolul  educaţiei  ca  mijloc  de
prevenire  a  intoleranţei,  importanţa  dreptului  la
informare  în  domeniul  sănătăţii,  precum  şi
demersurile  educaţionale  ce  trebuie  întreprinse
pentru  a  spori  forţa  actului  educativ  pentru
demnitate umană.

În cadrul manifestărilor a fost organizată şi  o
expoziţie  de carte  cuprinzând o paletă  variată  de
volume  recente  apărute  sub  egida  IRDO.  În
avanpremieră  la  Ziua  Internaţională  Împotriva
Fascismului şi Antisemitismului expoziţia de carte
a  expus  şi  afişele  campaniei  europene  împotriva
rasismului intitulată ”Opriţi Ura!”, cu scopul de a
informa cât mai multă lume cu privire la  motivele
şi obiectivele acestei campanii şi de a conştientiza
opinia  publică  privind  potenţialul  pericol  al
proliferării  unor  mesaje  rasiste  şi  xenofobe  prin
intermediul  internetului  şi  al  reţelelor  de
socializare.

Cea  de-a  XIX  –a  ediţie  a  Universităţii
Internaţionale  a  Drepturilor  Omului,  la  care  au
participat  experţi,  reprezentanţi  ai  unor  instituţii
guvernamentale,  cercetători,  cadre  didactice
universitare,  magistraţi,  doctoranzi şi masteranzi,
reprezentanţi  ai  unor  organizaţii  negu-
vernamentale interne şi internaţionale, s-a încheiat
cu evaluarea cursurilor, propuneri şi recomandări
precum şi cu înmânarea atestatelor şi diplomelor
de participare.

Gheorghe Pârvan
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ÎNTÂLNIRE DE LUCRU PRIVIND ELABORAREA STRATEGIEI DE
FUNCŢIONARE A REŢELEI EUROPENE A INSTITUŢIILOR NAŢIONALE

PENTRU DREPTURILE OMULUI
13-15 NOIEMBRIE 2013

În perioada 13-15 noiembrie, Institutul Român
pentru Drepturile Omului a participat la întâlnirea
de lucru asupra elaborării strategiei de funcţionare
a Reţelei Europene a Instituţiilor Naţionale pentru
Drepturile Omului.

Evenimentul  a  reunit  reprezentanţi  a
institutelor  şi  comisiilor  de  drepturile  omului,
precum şi ombudsmani din peste 50 de ţări alături
de  reprezentanţi  ai  Biroului  pentru  Instituţii
Democratice  şi  Drepturile  Omului  din  cadrul
Organizaţiei  pentru  Securitate  şi  Cooperare  în
Europa (OSCE).

Întâlnirea  a  avut  ca  principal  obiectiv
elaborarea şi adoptarea viitoarei strategii  a reţelei
europene de instituţii naţionale. Documentul supus
dezbaterilor  porneşte  de  la  ideea  că  „oamenii
trebuie să beneficieze de drepturile omului în mod
universal  pe  întreg  teritoriul  Europei”,  fiind
urmărită  „sprijinirea  şi  consolidarea  Reţelei
Europene a Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile
Omului în conformitate cu principiile de la Paris”.
Scopul reţelei este în primul rând acela de a fi în
slujba  drepturilor  omului,  precum  şi  să  sprijine
instituţiile  naţionale  pentru  drepturile  omului  din
Europa  să  implementeze  în  mod  eficient
respectarea drepturilor omului, să ajute la creşterea
capacităţii  instituţiilor  naţionale  pentru  drepturile
omului  în  protejarea  şi  promovarea  tuturor
drepturilor  şi  libertăţilor.  Reţeaua  îşi  propune  să
sprijine aderarea în cadrul ei a tuturor membrilor
societăţii  care  sunt  implicaţi  în  protejarea  şi
promovarea drepturilor omului. Ca urmare a unor
ample dezbateri din cadrul grupurilor de lucru, la
finalul  întâlnirii,  aceste  propuneri  s-au reformulat
şi adăugit, după cum se va vedea în partea dedicată
încheierii lucrărilor.

În  carul  evenimentului  o  secţiune  a  fost
dedicată  analizei  rezultatelor  raportului  privind
calitatea  de  membru  în  elaborarea  planului
strategic  al  reţelei.  Astfel,  s-a menţionat  că peste
80% din membri au răspuns sondajului (din peste
33 de ţări) printre care şi România. 

Ideile  de  bază  care  s-au  desprins  din
răspunsurile membrilor au fost următoarele:

 necesitatea unei mai bune comunicări şi mai
ales accesibilitatea la informaţii centralizate;

 operativitate  îmbunătăţită  a  secretariatului
care  a  funcţionat  până  acum  cu  o  singură
persoană;

 necesitatea unor întâlniri frecvente;
 posibilitatea  de  traducere/interpretare  pentru

o parte din membri;
 mai  mare  participare  a  membrilor  în  luarea

deciziilor.
Sondajul a putut scoate în evidenţă elemente

pozitive generate de existenţa unei reţele europene.
Astfel,  sunt  considerate  avantaje:  apartenenţa  ca
membri  la  reţea,  expertiza  precum şi  diversitatea
instituţiilor  naţionale  pentru  drepturile  omului;
moştenirea valoroasă a muncii întreprinse în trecut
de  către  aceste  instituţii;  posibilitatea  existenţei
unei „voci” regionale care dovedeşte o înţelegere a
Europei dintr-o perspectivă mai largă, o voce care
prin  unire  şi  coerenţă  devine  mai  puternică  şi
capătă  mai  multă  legitimitate;  existenţa  unui
Secretariat permanent, la Bruxelles.

Totodată, activitatea în cadrul reţelei  poate fi
îngreunată de existenţa unor resurse limitate atât în
ceea  ce  priveşte  Secretariatul  cât  şi  instituţiile
naţionale membre,  ceea ce ar putea conduce la o
lipsă de participare din partea acestora din urmă;
diversitatea  membrilor  (diferite  mandate,  diferite
limbi  –  asupra  acestui  punct  s-a  dezbătut
subliniindu-se că este un punct slab care poate fi
transformat într-un punct forte – diversitatea având
avantajele ei specifice); o comunicare insuficientă
între  membri  şi  lipsa  unui  website  al  reţelei;
capacitate  instituţională  limitată,  necesitatea
desemnării unor funcţii şi roluri clare.

Existenţa  unei  Reţele  europene a  instituţiilor
naţionale  pentru  drepturile  omului  reprezintă
posibilitatea unei influenţe şi a unui angajament la
nivel internaţional, precum şi a unei luări comune
de poziţie în privinţa protejării drepturilor omului
în regiune; colaborarea dintre membri şi sprijinul
reciproc, schimbul de informaţii, experienţă şi bune
practici,  proiecte comune. Totodată,  poate sprijini
instituţiile  naţionale  membre  pentru  dobândirea
unei  capacităţi  sporite  şi  a  unei  mai  mari
vizibilităţi; noul Secretariat permanent va fi capabil
în a atrage fonduri şi îşi va însuşi din experienţa
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altor reţele asigurând, de asemenea, o comunicare
sporită, pentru o mai mare vizibilitate.

Nu  în  ultimul  rând  sunt  avute  în  vedere  şi
eventualele riscuri, precum: fondurile limitate atât
pentru Secretariat cât şi pentru membri în contextul
în  care  criza  economică  afectează  şi  climatul
drepturilor  omului  în  ansamblu;  diversitatea
membrilor care poate avea impact asupra includerii
anumitor  membri  şi  asupra  obiectivelor  Reţelei;
neparticiparea  multor  membri,  ceea  ce  afectează
eficienţa Reţelei;  replicarea activităţilor sau riscul
unor activităţi identice cu cele ale altor reţele deja
existente,  precum şi  speranţele  şi  aşteptările  prea
mari,  care  ar  putea  avea  ca  rezultat  pierderea
încrederii.

Cele  mai  frecvente  răspunsuri  în  cadrul
sondajului au făcut referire la valoarea şi rolul pe
care Reţeaua ar trebui să o aibă în ceea ce priveşte:
respectarea standardelor internaţionale în domeniul
drepturilor  omului,  transparenţă,  cooperare,
responsabilitate,  participare  şi  nediscriminare.
Majoritatea  membrilor  intervievaţi  au  menţionat
importanţa independenţei Reţelei.

S-a precizat că toţi cei care au răspuns acestui
sondaj  au oferit  o  mare  bogăţie  de informaţii  cu
privire la felul în care se aşteaptă ca această Reţea
să funcţioneze în viitor. Rezultatele sondajului vor
contribui  şi  la  o  amplă  documentare  privind
activitatea  de  până  acum  a  tuturor  instituţiilor
naţionale pentru drepturile omului care au răspuns
chestionarului, precum şi la luarea în considerare a
tuturor propunerilor care pot contribui la ulterioara
dezvoltare şi consolidare a Reţelei. 

S-a  menţionat  şi  necesitatea  ca  Planul
Strategic  al  Reţelei  să  rămână  realist  şi  axat  pe
priorităţi,  deşi aceste priorităţi  se vor schimba pe
parcursul  implementării  Planului  Strategic  de
funcţionare a Reţelei.

A urmat  o  discuţie  pe  grupuri  de  lucru   cu
tema înfiinţării Academiei de Vară OSCE/ODIHR
cu  scopul  de  a  sprijini  dezvoltarea  capacităţii
instituţiilor naţionale pentru drepturile omului prin
schimbul  de  experienţă  şi  de  informaţii  privind
bunele practici. S-a discutat despre participarea şi
pregătirea personalului din instituţii  naţionale atât
în rol de formatori cât şi în rol de cursanţi, despre
contribuţia  pe  care  instituţiile  naţionale  pentru
drepturile omului o pot aduce punând la dispoziţie
atât resurse cât şi expertiză.

În cea de a doua zi a întâlnirii, un subiect de
mare interes a fost  şi cel al acreditării instituţiilor
naţionale pentru drepturile omului, răspunzându-se

întrebărilor  diverse  legate  de  procedurile  privind
acreditarea sau schimbarea nivelului  acesteia.  S-a
dezbătut  asupra  modalităţilor  şi  posibilelor
reglementări prin care Reţeaua poate face afirmaţii
în numele tuturor institutelor. Au urmat grupuri de
lucru pe următoarele teme: comunicarea internă şi
necesitatea  înfiinţării  unui  website;  comunicarea
externă, reprezentare,  declaraţii ale reţelei  privind
politicile  şi  strategiile  acesteia,  evenimente,
comunicate  de  presă;  alcătuirea  şi  funcţionarea
grupurilor de lucru din cadrul reţelei  pe tematici;
colaborarea  cu  Comitetul  Internaţional  de
Coordonare  a  Instituţiilor  Naţionale  pentru
Drepturile Omului (ICC) şi cu alte reţele regionale
precum şi cu organismele ONU, Consiliul Europei,
Uniunea Europeană şi OSCE/ODIHR.

În  cea  de  a  treia  zi  s-au  discutat  priorităţile
reţelei  pentru  primul  an  de  funcţionare  şi  s-a
adoptat  planul  strategic  rezultat  ca  urmare  a
concluziilor  dezbaterilor  din  primele  două  zile.
Astfel, s-a ajuns la concluzia comună că viziunea a
fost formulată în aşa fel încât să reflecte pe deplin
necesitatea şi raţiunea de a fi a Reţelei, în timp ce
misiunea trebuie exprimată mai precis. Ca urmare,
s-a optat de comun acord pentru formularea finală
a  acesteia  după  cum  urmează:  „Sprijinirea  şi
consolidarea  Reţelei  Europene  a  Instituţiilor
Naţionale pentru Drepturile Omului care trebuie să
protejeze  şi  să  promoveze  drepturile  omului
conform Principiilor de la Paris”.

Reţeaua trebuie să vină în sprijinul şi să fie în
serviciul  instituţiilor  naţionale  pentru  drepturile
omului  din  Europa,  să  implementeze  în  mod
eficient respectarea drepturilor omului, să sprijine
toţi  membrii  societăţii  care  sunt  implicaţi  în
protejarea şi respectarea drepturilor omului.

În  încheierea  lucrărilor,  s-a  adoptat  planul
operaţional de acţiune pentru anul 2014 având ca
obiective  imediate:  sprijinirea  dezvoltării
capacităţii  Reţelei  Europene  a  Instituţiilor
Naţionale  pentru  Drepturile  Omului;  declanşarea
unei campanii  de strângere de fonduri;  sprijinirea
acestor instituţii  pentru obţinerea acreditării  de la
ICC şi sprijinirea înfiinţării unor instituţii naţionale
pentru  drepturile  omului  acolo  unde  acestea  nu
există încă.

S-a  subliniat  necesitatea  de  a  sprijini
înfiinţarea Academiei de vară precum şi încurajarea
activităţii  Grupurilor  de  Lucru  ale  Reţelei  prin
facilitarea participării directe a membrilor reţelei în
procese şi instituţii regionale. 

O  importantă  activitate  ce  îi  revine  Reţelei
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pentru  anul  2014 este  şi  iniţierea  unui  dialog  cu
ICC în sprijinul activităţilor şi proceselor ONU –
poate chiar elaborarea unui eventual Memorandum
de Acord.

Secretariatul s-a angajat  să informeze membrii

Reţelei în mod sistematic, cu sprijinul ICC dar şi
prin  intermediul  website-ului  care  va  fi  creat  în
viitorul apropiat.

Daniela Albu

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR COPILULUI
20 NOIEMBRIE

În  urmă  cu  23  de  ani,  20  noiembrie  a  fost
declarată  Ziua  Internaţională  a  Drepturilor
Copilului. De atunci, ea se sărbătoreşte în fiecare
an  prin  diferite  acţiuni  menite  să  atragă  atenţia
asupra  drepturilor  de  care  trebuie  să  beneficieze
fiecare  copil.  La  20  noiembrie  1989  Adunarea
Generală  a  Naţiunilor  Unite  a  adoptat  Convenţia
Drepturilor  Copilului,  care  cuprinde  întregul
spectru  al  drepturilor  omului  –  civile,  politice,
economice,  sociale  şi  culturale  şi  prevede  o
dezvoltare completă a potenţialului copilului, într-o
atmosferă  de  libertate,  demnitate  şi  justiţie.
Conform prevederilor  Convenţiei,  copilul  trebuie
tratat cu respect, iar statul este obligat să îi asigure
cele  mai  bune condiţii  de dezvoltare,  să  respecte
drepturile  copilului  şi  normele  de  protecţia
copilului.

România  a  fost  printre  primele  state  care  au
ratificat  Convenţia  ONU cu privire  la  Drepturile
Copilului, în anul imediat următor adoptării sale în
cadrul  Naţiunilor  Unite,  prin  Legea  nr.18  din  28
septembrie 1990.

Cu  această  ocazie  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Liga  română
pentru apărarea drepturilor copilului şi tânărului şi
Asociaţia  Clubul  de la Cheia a organizat  o masă
rotundă cu tema „Şi noi avem drepturi”, care şi-a
propus  conştientizarea  comunităţii  locale  şi  a
opiniei  publice  cu  privire  la  problematica
respectării drepturilor copiilor.

În lucrările prezentate precum şi în dezbaterile
care au avut loc s-a evidenţiat evoluţia parcursă de
România  în  domeniul  respectării  şi  promovării
drepturilor  copilului,  precum  şi  identificarea  de
soluţii  la provocările cu care încă ne confruntăm.
Se  impune,  totodată,  tragerea  la  răspundere
disciplinara,  civila  si  penala  a  celor  care  se  fac
vinovaţi de încălcarea grava a legislaţiei in vigoare
privind  protecţia  copilului  si  de  ignorarea
interesului  superior  al  copiilor  traumatizaţi  de
cadrul didactic. 

Violenţa  împotriva  copiilor,  abuzurile  şi
neglijarea  sunt  fapte  inacceptabile,  care  trebuie
sancţionate de lege, autorităţi dar mai ales trebuie
sancţionate  de  societate,  în  ansamblu,  în  aşa  fel
încât de fiecare dată să încercăm să fim mai buni
decât până acum.

În  România  autorităţile  publice,  organismele
private  autorizate,  precum si  persoanele  fizice  si
persoanele  juridice  responsabile  de  protecţia
copilului sunt obligate sa respecte si sa garanteze
drepturile  copilului  stabilite  prin  Constituţie  si
lege,  in  concordanta  cu  prevederile  Convenţiei
Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  cu  privire  la
drepturile  copilului,  ratificata  prin  Legea
nr.18/1990,  republicata,  si  ale  celorlalte  acte
internaţionale  in  materie,  la  care  România  este
parte. România are astăzi o legislaţie care interzice
lovirea  copiilor  de  către  profesori  si  abuzul
psiho-emotional asupra minorilor şi totuşi studiile
si statisticile ne arata ca mai este încă mult  până
aceasta legislaţie va fi pusă în practică. Copiii cu
dizabilităţi  şi nevoi speciale de educaţie sunt mai
susceptibili de a fi victime ale violenţei, iar cei care
au nevoie de o atenţie speciala pot fi, de asemenea,
tentaţi  să-şi  rezolve  problemele  recurgând  la
violenţă.

Cazurile extreme, cum sunt uciderea copiilor de
către copii sau sinuciderea elevilor care nu mai pot
îndura  abuzurile,  sunt  dovezi  ca  violenta  poate
avea consecinţe tragice, dacă ea nu este combătută
la timp. 

În  concluzie,  rolul  familiei,  al  părinţilor,  al
atmosferei  familiale  şi  al  educaţiei  pe  care  o
primesc  copiii  acasă,  dar  şi  la  cea  pe  care  o
primesc copiii în grădiniţe, în şcoli, în licee şi în
universităţi  constituie  piloni  fundamentali  fără
de  care  nu  se  poate  progresa  în  domeniul
drepturilor copilului şi a normelor de protecţie a
copilului. 

Olivia Florescu
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ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI
 3 DECEMBRIE

Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului
(IRDO), mecanism independent de monitorizare a
implementării Convenţiei ONU privind Drepturile
Persoanelor cu Dizabilităţi, a organizat o dezbatere
cu  prilejul  Zilei  internaţionale  a  persoanelor  cu
dizabilităţi.  La  eveniment  fiind  prezenţi
reprezentanţi  ai  unor  instituţii  guvernamentale  şi
neguvernamentale,  cadre  universitare,  cercetători,
precum şi studenţi. 

În  deschidere  s-a  prezentat  istoricul  şi
semnificaţia  acestei  zilei,  procesul  de  redactare,
adoptare  şi  importanţa  Convenţiei  ONU  privind
Drepturile  Persoanelor  cu  Dizabilităţi.  Fiind
amintit că potrivit Convenţiei dizabilitatea este un
concept  în  evoluţie  şi  că  acesta  rezultă  din
interacţiunea  dintre  persoanele  cu  deficienţe  şi
barierele  de atitudine şi  de mediu care împiedică
participarea lor deplină şi  efectivă în societate  în
condiţii de egalitate cu ceilalţi.

Discuţiile au avut în vedere aspecte privind
nediscriminarea  persoanelor  cu  dizabilităţi  cât  şi
dreptul acestora la viată independentă.  Astfel,  s-a
subliniat că pentru a se realiza aceste drepturi este
nevoie de mai multe servicii de asistenţă şi suport,
de servicii multidisciplinare, integrate şi accesibile,
bine reglementate  care să permită  persoanelor cu
dizabilităţi  o  viaţă  independentă,  să  participe  la
viata  economică,  socială  şi  culturală  a
comunităţilor  lor. Toate acestea  nu se pot realiza
fără  efectuarea  unor  cercetări  ştiinţifice
aprofundate în domeniu.  Cercetarea este esenţială
pentru  creşterea  înţelegerii  la  nivel  public  a
problemelor  legate  de  dizabilitate.  Studiile  de
cercetare ar trebui orientate spre: calitatea vieţii şi

bunăstarea persoanelor cu dizabilităţi; programe şi
standarde  de  accesibilitate,  design  universal  şi
adaptare rezonabilă, costul dizabilităţii etc. 

În  cadrul  lucrărilor  a  fost  prezentat  şi
studiul  „Evoluţia  protecţiei  şi  promovării
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în România”,
raport  realizat  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  ca  mecanism  independent  de
monitorizare  potrivit  art.  33.2  din  Convenţie.
Studiul şi-a propus să ofere o primă imagine asupra
modului  în  care  sunt  respectate  drepturile
persoanelor cu dizabilităţi în România. Astfel, s-a
procedat la o analiză obiectivă a modului în care
prevederile  Convenţiei  ONU  sunt  reflectate  în
legislaţia  din  România,  dar  şi  a  modului  în  care
acestea  sunt  respectate,  potrivit  unor  cercetări
proprii, investigaţii ale unor ONG-uri, date puse la
dispoziţie de unele instituţii.

În urma dezbaterilor s-a evidenţiat faptul că este
necesară elaborarea şi aplicarea cu consecvenţă a
unor  metodologii  pentru  colectarea  datelor  cu
privire la persoanele cu dizabilităţi.  În acest sens,
datele  trebuie  să  fie  standardizate  astfel  încât,  să
asigure atât monitorizarea progresului politicilor cu
privire la dizabilităţi  cât  şi punerea în practică la
nivel naţional a Convenţiei.

Totodată  s-a  subliniat  importanţa  creşterii
gradului  de  conştientizare  şi  înţelegere  a
dizabilităţii.  Guvernul,  organizaţiile  neguverna-
mentale,  cu  implicarea  presei,  trebuie  să  aibă  în
vedere desfăşurarea de campanii care să aibă drept
obiectiv schimbarea atitudinilor.

Petru Emanuel Zlătescu

ZIUA DREPTURILOR OMULUI
10 DECEMBRIE 2013

Cu prilejul 65 de ani de la proclamarea de către
Adunarea  Generală  a  ONU  a  Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului şi a împlinirii a 20
de  ani  de  la  Conferinţa  de  la  Viena,  sub  deviza
ONU  „20  de  ani  de  muncă  pentru  drepturile
voastre”  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului  a  organizat  şi  a  participat  la  o  serie  de
manifestări  la  nivel  înalt,  dedicate  zilei  de  10
decembrie, Ziua Drepturilor Omului.

Pe  data  de  9  decembrie,  2013  a  avut  loc  la
Constanţa conferinţa naţională sub titlul „20 de ani
de muncă pentru drepturile voastre”. Conferinţa a
fost  organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  şi  de  Universitatea  „Ovidius”
din Constanţa în parteneriat cu Centrul de Studii şi
Cercetări  Religioase  şi  Juridico-Canonice  al
Facultăţii  de  Teologie,  Centrul  de  Studii  privind
drepturile  omului  şi  discriminare  din  cadrul
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Facultăţii  de  Drept  şi  Ştiinţe  Administrative  a
Universităţii „Ovidius”din Constanţa, precum şi cu
concursul  Asociaţiei  Ştiinţifice  de  Dreptul
Proprietăţii  Intelectuale,  Asociaţiei  pentru
Naţiunile  Unite  din  România  (ANUROM),
Clubului  de  la  Cheia  „Victor  Dan  Zlătescu”,
Asociaţiei  Române  pentru  Drepturile  Persoanelor
Vârstnice,  Family  Forum,  Asociaţiei  Române
pentru Libertate Personală şi Demnitate Uman şi al
Asociaţiei Române pentru un Mediu Sănătos. 

În  cadrul  lucrărilor  în  plen  au  fost  prezentate
comunicări  de  cătrel  I.P.S  Teodosie  Petrescu,
Prorector al Universităţii „Ovidius” din Constanţa,
prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu, Director al
Institutului Român pentru Drepturile Omului, care
a subliniat că „se împlinesc 65 de ani de când la 10
decembrie  1948  a  fost  adoptată  Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului iar această dată a
intrat  de atunci  în  istorie”.  Au mai  luat  cuvântul
conf.  univ.  Bogdan  Moise,  decanul  Facultăţii  de
Teologie al Universităţii „Ovidius”, conf. univ. dr.
Constantin Anechiţoae de la Facultatea de Drept şi
Ştiinţe Administrative a Universităţii „Ovidius”, dr.
Adrian  Bulgaru,  şef  sector  formare  IRDO,  prof.
univ. dr. Nechita Runcan, Facultatea de Teologie a
Universităţii ”Ovidius” ş.a.

Lucrările în plen au fost urmate de dezbateri pe
temele expuse. Conferinţa a continuat cu lucrările
pe secţiuni desfăşurate în două sesiuni care au avut
ca teme: Drepturile omului în context internaţional
şi naţional - moderator lect. univ. dr. Mariana Radu
şi  Dreptul  de  proprietate  intelectuală  ca  drept  al
omului  –  moderator  conf.  univ.  dr.  Constantin
Anechitoae.

Cu  ocazia  conferinţei  a  fost  organizată  o
expoziţie  de  carte  şi  au  avut  loc  lansările
următoarelor  volume:  „Constitutional  Law  in
Romania”,  Ed. Wolters  Kluwer, 2013, autor Irina
Moroianu Zlătescu,  „Standarde şi măsuri la nivel
naţional  şi  european  privind  protecţia
internaţională  în  domeniul  azilului”,  Ed.
ProUniversitaria  2013,  autor  Adrian  Bulgaru,
„Dimensiunea spirituală a drepturilor omului”, Ed.
IRDO 2013.  Au  urmat  concluziile  Conferinţei  şi
înmânarea diplomelor de participare.

În ziua de 10 decembrie a avut loc Simpozionul
cu participare internaţională „20 de ani de muncă
pentru  drepturile  voastre”  desfăşurat  în  Sala
Drepturilor  Omului,  a  Camerei  Deputaţilor,
Parlamentul  României.  Simpozionul  a  fost
organizat   de  către  Comisia  pentru  drepturile

omului, Culte şi problemele minorităţilor naţionale
împreună  cu  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului. 

Acest  simpozion  s-a  desfăşurat  în  Sala
Drepturilor Omului care a fost denumită astfel din
iniţiativa IRDO, cu ocazia desfăşurării Colocviului
internaţional  din  15-17  martie  1993  de  la
Bucureşti,  organizat  de  către  Institutul  Român
pentru Drepturile Omului  în pregătirea Conferinţei
Mondiale  a  Drepturilor  Omului  de  la  Geneva,
19-30  aprilie  1993.  Declaraţia  finală  a  acestui
Colocviu  cu  tema  „Reforma  instituţiilor
internaţionale pentru protecţia drepturilor omului”
a fost  recunoscută  şi  considerată  drept  document
oficial  ONU  prin  Rezoluţia  Adunării  Generale  a
ONU A/CONF.157/PC/42/Add.8, 27 aprilie 1993,
iar Colocviul a fost recunoscut de către comitetul
pregătitor ca fiind o reuniune satelit a Conferinţei
Internaţionale de la Geneva. Trebuie menţionat că
tot în 1993, prin rezoluţia AG 1993/73 din martie
1993,  Comisia  ONU pentru  Drepturile  Omului  a
scos România din categoria ţărilor care trebuiau să
prezinte  un  raport  anual  privind  respectarea
drepturilor  omului.  Din  martie  1993  România  a
trecut  în  categoria  de  „furnizor  de  servicii
consultative  în  domeniul  drepturilor  omului”  iar
Institutului Român pentru Drepturile Omului i s-a
recunoscut  eficienţa  cu  care  implementează
Acordul  din 1991 semnat  de Guvernul  României
cu Centrul ONU pentru Drepturile Omului.

Simpozionul din 10 decembrie s-a deschis cu un
moment  de  reculegere  in  memoriam  Nelson
Mandela după care au urmat prezentarea mesajului
Preşedintelui Camerei Deputaţilor Valeriu Zgonea,
cuvântul  de  deschidere  al  deputatului  Nicolae
Păun,  Preşedintele  Comisiei  pentru  drepturile
omului,  culte  şi  problemele  minorităţilor.  În
continuare, prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu
s-a  referit  la  importanţa  zilei  de  10  decembrie
precizând  că  se  aniversează  65  de  ani  de  la
adoptarea  în  1948 de  către  Adunarea  Generală  a
ONU  a  Declaraţiei  Universale  a  Drepturilor
Omului  şi  47  de  ani  de  la  adoptarea  în  1966  a
pactului internaţional privind drepturile economice
sociale  şi  culturale  şi  a  pactului  internaţional
privind drepturile civile şi politice.  „Deci nu este
un secret pentru nimeni faptul că multe rezoluţii şi
decizii importante, adoptate de organismele ONU,
în  special  de  Adunarea  Generală  şi  Consiliul  de
Securitate,  au ca bază de acţiune documentele  ce
alcătuiesc  Carta  Internaţională  a  Drepturilor
Omului”. Domnul Florin Saghi, ministru consilier,
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Ministerul  Afacerilor  Externe  şi  vice-preşedinte
ANUROM  a  prezentat  mesajul  Secretarului
General  ONU  Ban  Ki-moon  cu  prilejul  Zilei
Drepturilor  Omului  şi  mesajul  Înaltului  Comisar
pentru  Drepturile  Omului,  Navi  Pillay.  La
importanţa  zilei  de  10  decembrie  s-au  referit  şi
doamna  deputat  Tamara  Dorina  Ciofu,
vicepreşedintă a Comisiei pentru drepturile omului
şi  Preşedintă  a  Subcomisiei  pentru  egalitate  de
tratament şi nediscriminare, şi domnul senator Toni
Greblă. 

Au mai luat cuvântul Istvan Gaspar, lector univ.
dr. Marcela Stoica, consilieri Camera Deputaţilor,
senatoarea  Cristiana  Anghel,  deputat  Mircea
Lubanovici,  Ionel  Oprea,  Adjunct  Avocatul
Poporului,  prof.  univ.  dr.  Gheorghe  Iancu,  fost
Avocat al Poporului, prof. univ. dr. Ionel Olteanu,
fost consul al României la Consiliul Europei.

Printre  vorbitorii  care  au  prezentat  probleme
specifice  legate  de  drepturile  omului,  precum  şi
problemele  cu  care  se  confruntă  specialiştii  în
domeniu  s-au  mai  numărat  şi  reprezentanţi  ai
ministerelor, ai instituţiilor naţionale printre care şi
membrii  ai  IRDO,  ai  mediului  universitar,
reprezentanţi  şi  membrii  ai  unor  ONG-uri  şi  ai
societăţii  civile,  după  cum  urmează:  Adrian
Dumitru  Solomon,  Ministerul  Justiţiei,  Marian
Tudoran,  Baroul  Bucureşti  prof.  univ. dr.  Magda
Jianu, Director Ministerul Educaţiei, prof. univ. dr.
Marian  Dumitru,  Universitatea  Ecologică,  lector
univ.  Florica  Braşoveanu,  Ana  Maria  Neagoe,
Ministerul  Muncii,  Familiei,  Protecţiei  Sociale  şi
Persoanelor  Vârstnice,  Vasile  Daniel,  Preşedinte
Agenţia  Naţională  pentru  Romi,  prof.  univ.  dr.
Aurel  Mircea  Niţă,  SNSPA,  Mircea  Ciocan,
SANITAS,  Radu  Serghie,  Francisc  Simon,
ONPHR, Marius Mocanu, Adrian Bulgaru, Olivia
Florescu,  Mihaela  Scarlat,  Daniela  Albu,  Carmen
Năstase.

Simpozionul  s-a  axat  pe  două  teme
fundamentale, expuse în cadrul a două paneluri de
lucru:  „Rolul  ONU  în  promovarea  şi  apărarea
drepturilor  Omului.  Documente Fundamentale” şi
„Spaţiul European al Drepturilor Omului. Aspecte
şi  instrumente  juridice  privind  reglementarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale”.

Domnul  deputat  Dorel  Gheorghe  Căprar  a
prezentat propunerea făcută Biroului permanent al
Camerei  Deputaţilor  de  către  Comisia  pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale privind constituirea sub înaltul patronaj al
Preşedintelui  Camerei  Deputaţilor  a  „grupului

parlamentar  de  lucru  pentru  combaterea
infracţiunilor motivate de ură”. Propunerea a avut
ca  punct  de  plecare  participarea  la  Conferinţa
anuală  de  la  Vilnius  din  12-13  noiembrie  2013
privind  drepturile  fundamentale,  organizată  de
către  Agenţia  pentru  Drepturi  Fundamentale  a
Uniunii  Europene  (FRA)  în  cooperare  cu
preşedinţia lituaniană a Consiliului UE. În cadrul
întâlnirii de lucru a reprezentanţilor parlamentelor
naţionale  cu  directorul  FRA,  domnul  Morten
Kjareum şi a discuţiilor bilaterale, s-a pus accentul
pe  îmbunătăţirea  legislaţiei  europene  în  ceea  ce
priveşte  combaterea,  prevenirea  şi  sancţionarea
crimelor comise din ură.

Înfiinţarea acestui grup parlamentar este cu atât
mai necesară cu cât la nivelul Uniunii Europene, la
începutul  anului  2014,  va avea  loc  o revizuire  a
cadrului  legislativ  în  domeniul  discriminării  şi  a
xenofobiei. 

Această propunere vine într-un context  în care
trebuie ţinut cont de faptul că în anul 2014 vor avea
loc  alegeri  europene  şi  dată  fiind  recrudescenţa
ideologiilor  totalitariste  în  spaţiul  european,  este
necesar  ca acest  grup parlamentar  nou propus să
elaboreze mecanisme de combatere şi prevenire a
crimelor din ură precum şi strategii de contracarare
a  mesajelor  xenofobe.  În  cadrul  acestui  grup  de
lucru  s-a  propus  lansarea  manifestului  „NU
crimelor din ură !” precum şi elaborarea de către
grup  a  unui  catalog  al  infracţiunilor  şi  crimelor
comise din ură în spaţiul românesc.

Au  urmat  puncte  de  vedere  prezentate  de
membrii  comisiei  pentru  drepturile  omului,  de
către  reprezentanţi  ai  mediului  academic  şi  ai
specialiştilor  din  domeniul  drepturilor  omului
precum şi de către reprezentanţi ai societăţii civile.

Concluziile  finale  ale  simpozionului  au  fost
prezentate  de  către  prof.  univ.  Irina  Zlătescu,
deputat  Tamara  Dorina  Ciofu  şi  deputat  Dorel
Gheorghe Căprar. 

A urmat  în  aceeaşi  zi  la  Senat,  tot  cu prilejul
Zilei  Drepturilor  Omului,  o  dezbatere  intitulată
„Eficientizarea  monitorizării  de  către  instituţiile
naţionale  a  respectării  drepturilor  omului  în
România” organizată de Comisia pentru drepturile
omului, culte şi minorităţi. Institutul Român pentru
Drepturile Omului a participat la această dezbatere
în  calitatea  sa  de  institut  naţional  în  domeniul
drepturilor omului.

D-na  senator  Rozalia-Ibolya  Biro,  Preşedinta
Comisiei  pentru drepturile  omului  şi  minorităţi  a
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deschis  dezbaterea,  urmată  de  Csaba  Ferenc,
preşedintele  Consiliului  Naţional  pentru
Combaterea Discriminării.  Domnul Vasile Dâncu,
Preşedintele Institutului Român pentru Evaluare şi
Strategie  a  prezentat  un  Raport  de  cercetare
intitulat  „Percepţii  şi  atitudini  privind
discriminarea, 2013”.

A  urmat  prezentarea  de  către  senatoarea
Rozalia-Ibolya  Biro  a  unui  raport  sintetic  al
organismelor şi institutelor naţionale din domeniul
drepturilor  omului  privind  monitorizarea
respectării  drepturilor  omului  de  către  institutele
naţionale.  Acest raport a sintetizat  date oferite de
către  ministerul  justiţiei,  ministerul  muncii,
familiei  şi  protecţiei  sociale  a  persoanelor
vârstnice,  Avocatul  Poporului,  Consiliul  Naţional
pentru Combaterea Discriminării, Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului,  Ministerul  Afacerilor
Externe, Ministerul Public. 

Raportul  a  cuprins  si  informaţiile  furnizate  de
către Institutului Român pentru Drepturile Omului
cu  privire  la  monitorizarea  respectării  drepturilor
omului,  În  acest  context  s-a  subliniat  faptul  că
IRDO  este  şi  mecanism  independent  pentru
promovarea,  protejarea  şi  monitorizarea
implementării  Convenţiei  ONU privind drepturile
persoanelor  cu  dizabilităţi  (art.  33  punctul  2  al
Convenţiei).  De  asemenea,  la  cererea  unor
organisme internaţionale, IRDO a elaborat o serie
de  rapoarte  precum:  Raportul  privind  drepturile
femeilor  în  România  (OSCE-ODHIR,  2012),
Raportul  privind drepturile  copilului,  promovarea
şi  protejarea  acestor  drepturi  în  România
(AFCHDH, 2009) şi Raportul APCE t 2013 privind
protejarea  şi  promovarea  drepturilor  persoanelor
vârstnice în  România (REIDO, Consiliul  Europei
2013).  IRDO  a  mai  elaborat  rapoarte  privind
protejarea  drepturilor  fundamentale  în  procese
penale  (Congresul  AIDC,  2008),  precum  şi
rapoarte privind drepturile solicitanţilor de azil, ale
migranţilor şi refugiaţilor din România (Congresul
AIDC 2013).

În continuare a avut loc o dezbatere amplă atât
asupra Raportului  de cercetare 2013 „Percepţii  şi
atitudini  privind  discriminarea”,  cât  şi  asupra
prezentării  sintetice  a  rapoartelor  instituţiilor  şi
organismelor  naţionale  privind  monitorizarea
respectării drepturilor omului.

Concluziile care au urmat privind eficientizarea
monitorizării drepturilor omului  au ţinut seama de
scrisoarea adresată preşedintelui Senatului de către
Rene  van  der  Linden,  preşedinte  al  Adunării

Parlamentare  a  Consiliului  Europei.  Prin  această
scrisoare  li  se  adresa  parlamentelor  naţionale
invitaţia  de  a-şi  crea  un  mecanism  de  control
asupra aplicării deciziilor Curţii de la Strasbourg.

De asemenea, având în vedere că în anul 2009 a
fost adoptată  Legea nr. 109 din 14 aprilie  pentru
ratificarea  Protocolului  opţional  adoptat  la  New
York la 18 decembrie 2002, la Convenţia împotriva
torturii  şi  a  altor  pedepse  ori  tratamente  cu
cruzime,  inumane  sau  degradante,  iar  termenul
stabilit iniţial pentru înfiinţarea şi funcţionarea unui
mecanism naţional până la  data de 14 iulie 2012 a
fost depăşit, iar statul roman a cerut suplimentarea
acestui termen cu trei ani pentru a îndeplini această
datorie,  Mecanismul  Naţional  de  monitorizare  a
respectării  drepturilor  omului  ar  trebui  să  fie  pe
deplin funcţional până în luna noiembrie 2014. 

Astfel,  în  încheierea  dezbaterii,  ca  urmare  a
informaţiilor  furnizate  de  către  organismele
naţionale şi instituţiile care activează în domeniul
drepturilor  omului,  precum  şi  a  necesităţii
înfiinţării unui mecanism naţional de monitorizare
a  respectării  drepturilor  omului,  Comisia  pentru
drepturile omului, culte şi minorităţi a concluzionat
că:  sunt  necesare  măsuri  concrete  pentru
eficientizarea  monitorizării  respectării  drepturilor
omului  în  instituţiile  publice;  este  nevoie  de
crearea  unui  cadru  legislativ  coerent  aplicabil
tuturor  instituţiilor  care  au  atribuţii  în  materia
respectării  drepturilor  omului;  pentru  reducerea
semnificativă a situaţiilor de încălcare a drepturilor
omului, trebuie implementată o analiză periodică a
acestor demersuri,  precum şi centralizarea datelor
astfel  obţinute;  trebuie  avută  în  vedere  şi
publicitatea  periodică  a  acestor  activităţi  prin
mass-media,  precum  şi  colaborarea  interinsti-
tuţională  şi  cu  organisme  nonguvernamentale
specializate în apărarea drepturilor omului.

Pentru  a  celebra  Ziua  Drepturilor  Omului,  o
amplă  campanie  de  conştientizare  a  drepturilor
omului  intitulată  „Scrisoare  către  trecători”  s-a
desfăşurat la Bucureşti, Piteşti şi Argeş. Campania
însoţită  şi  de  un  concurs  pentru  elevi  a  fost
organizată  cu  sprijinul  Institutului  Român  pentru
Drepturile  Omului,  Colegiului  Naţional  „Vlaicu
Vodă”  Curtea  de  Arges,  Colegiului  Naţional
„Golescu din Piteşti şi al unui mare număr de licee
din Bucureşti.

Sub  îndrumarea  profesorilor  lor,  elevii  au
pregătit  scrisori  emoţionante  prin  care  pledau
pentru  respectarea  drepturilor  omului,  care
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reprezintă o victorie a raţiunii şi demnităţii umane,
precum  şi  condiţia  de  bază  pentru  libertate,
dreptate şi pace în lumea întreagă.

Însoţiţi de profesori, de Coordonatorul naţional
ASPnet  al  Comisiei  Naţionale  Române  pentru
UNESCO, de reprezentanţi ai IRDO şi de voluntari
ai  Asociaţiei  pentru  Dialog,  elevii  au  înmânat
scrisori trecătorilor pentru a-i informa pe aceştia cu
privire  la  drepturile  lor  şi  pentru  a-i  invita  să
respecte  drepturile  celorlalţi.  Menţionăm  câteva
dintre  ideile  exprimate  în  aceste  scrisori:
„Drepturile  tale  încetează  acolo  unde  încep
drepturile celorlalţi”, „Exist, gândesc, am un suflet,
de  ce  eşti  tu  diferit  de  mine?  De  aceea,  te  rog
respectuos să îmi respecţi drepturile mele, care sunt
şi ale tale” .

Marele număr de participanţi şi discuţiile dintre
elevi  şi  oameni  aparţinând  tuturor  categoriilor
sociale  cărora aceştia  le-au înmânat  scrisorile,  au
contribuit la succesul acestei originale campanii de

informare  şi  conştientizare.  Campania  poate  fi
considerată o acţiune de succes şi un exemplu de
bune  practici  în  domeniul  educaţiei  populaţiei
pentru drepturile omului.

În cadrul Simpozionului „Drepturile Omului şi
Libertăţile  Fundamentale  –  puterea  educaţiei  în
promovarea  şi  protejarea  drepturilor  tinerilor  la
fericire”,  organizat  de  Fundaţia  Adolescenţa  în
parteneriat  cu  Institutul  Român pentru  Drepturile
Omului  şi  cu  Inspectoratul  Şcolar  al  judeţului
Prahova,  s-au  dezbătut  interactiv  teme  precum
drepturile  şi  responsabilităţile  tinerilor,  dreptul  la
fericire, respectarea şi protejarea drepturilor omului
şi  educaţia  pentru  drepturile  omului.  În  timpul
simpozionului  a  fost  lansată  şi  revista
„Adolescenţa”  nr. 3.  Simpozionul  s-a încheiat  cu
un program artistic  oferit  de  tinere  talente  de  la
Palatul Copiilor, Prahova. 

Daniela Albu

DIN ACTIVITATEA AGENŢIEI PENTRU DREPTURI FUNDAMENTALE A
UNIUNII EUROPENE (FRA)

Conferinţa anuală a Serviciului European Extern
de Acţiune a avut loc la Bruxelles în perioada 2-6
septembrie,  2013.  Aproximativ  160  de  şefi  de
delegaţie  şi/sau  reprezentanţi  ai  acestora  din
întreaga  lume au participat  la  acest  eveniment  la
nivel înalt. Directorul FRA a susţinut un discurs la
inaugurarea  lucrărilor  grupului  de  discuţii  pe
probleme  de  drepturile  omului  din  data  de  5
septembrie.  Reuniunea a oferit oportunitatea unui
schimb  de  opinii  şi  experienţe  precum  şi  ocazia
unei  treceri  în  revistă  a  provocărilor  şi
perspectivelor rolului UE în lume. Au luat cuvântul
în  timpul  evenimentului:  preşedintele  Comisiei
Europene,  José  Manuel  Barroso,  reprezentantul
Comisiei  Europene,  vicepreşedintele  Comisiei
Europene  şi  înaltul  reprezentant  pentru  afaceri
externe şi politica de securitate, Catherine Ashton,
preşedintele  Consiliului  European,  Herman  Van
Rompuy,  Preşedintele  Parlamentul  European,
Martin  Schulz,  preşedintele  Băncii  Europene  de
Investiţii,  Werner  Hoyer,  comisari  şi  miniştri  ai
Afacerilor Externe.

În  perioada  11  -  12  septembrie  2013,  FRA a
participat  la  Convenţia  Europeană  a  Şefilor  de
Poliţie  organizată  de  Europol  şi  de  poliţia
lituaniană  sub  egida  preşedinţiei  lituaniene  a
Consiliului Uniunii Europene. Convenţia din acest

an s-a axat pe tehnologiile de ultimă oră precum şi
pe aspecte cu care se confruntă conducerea poliţiei.
S-au  discutat,  de  asemenea,  probleme  legate  de
protecţia martorilor precum şi de protecţia datelor.

FRA a avut prilejul să prezinte activităţile sale
de  colectare  a  datelor  reprezentanţilor
guvernamentali  din ţările  Europei  de est,  care au
vizitat  Centrul  Internaţional  pentru  Dezvoltarea
Politicilor de Migraţie. Au participat reprezentanţi
din 11 ţări est europene precum Ucraina, Republica
Moldova,  Georgia,  Rusia,  Armenia,  Azerbaijan,
Belarus,  Kazakhstan,  Kigizstan,  Tajikistan  şi
Uzbekistan. Această vizită de studiu a avut loc în
perioada 9-11 septembrie 2013 şi a făcut parte din
Procesul  Praga  –  o  politică  de  dialog
interguvernamental  în  domeniul  migraţiei.  Au
susţinut  prezentări  ministrul  austriac  de  interne,
reprezentanţi  ai  Centrului  Internaţional  pentru
Dezvoltarea Politicilor de Migraţie din Germania şi
Republica  Cehă  pe  probleme  de  statistici  ale
migraţiei ilegale, Organizaţia Internaţională pentru
Migraţie (IOM), Biroul de Statistică din Austria şi
Biroul  Naţiunilor  Unite  pentru  combaterea
drogurilor şi a crimei organizate. 

În  perioada  15-17  septembrie,  FRA  şi-a
consolidat legăturile cu instituţia Ombudsmanului
European  participând  la  cea  de  a  9-a  ediţie  a
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Seminarului  Naţional  al  Reţelei  Europene  a
Ombudsmanilor, organizată  de Ombudsmanul  din
Irlanda  împreună  cu  Ombudsmanul  European.
FRA a avut astfel ocazia de a restabili legăturile cu
ombudsmanii din ţările europene. Întâlnirea a avut
ca temă „buna administrare şi drepturile cetăţenilor
în  perioade  de  austeritate”.  Apoi,  pe  data  de  20
septembrie,  în  cadrul  Conferinţei  Institutului
European  al  Ombudsmanului,  care  a  avut  loc  la
Innsbruck, FRA a prezentat un set de instrumente
pe care le-a elaborat în scopul realizării unei bune
guvernări.

Reprezentanţii  Agenţiei  a susţinut o prezentare
la  Consiliul  grupului  de  lucru  al  UE pentru
chestiuni sociale cu privire la "Situaţia romilor în
UE:  indicatori  economico-sociali cu  privire  la
integrarea  romilor"  în  data  de  16  septembrie,  la
Bruxelles. Prezentarea a avut ca scop alimentarea
deliberărilor  Consiliului  privind  propunerea
Consiliului  de  recomandare  a  măsurilor  eficiente
de integrare a romilor în statele membre. 

FRA a  găzduit  în  data  de  17  septembrie,  la
Viena  o  întâlnire  a  experţilor  şi  a  tuturor  celor
implicaţi  în  elaborarea  şi  gestionarea  datelor
biometrice  privind  vizele,  graniţele  şi  bazele  de
date  legate  de  azil  (EURODAC,  VIS  şi  SIS  II).
FRA a luat ca punct de plecare aceste dezbateri în
formularea unui potenţial proiect pe această temă a
obiectivelor şi metodologiei acestuia.

FRA a luat parte în data de 18 septembrie la o
discuţie în cadrul audierilor publice ale comitetelor
Parlamentului  European  cu  tema  „Cadrul  UE
pentru strategiile naţionale de integrare a romilor”.

FRA a prezentat o analiză anchetei cu privire la
situaţia  romilor  prezentând  rezultatele  acesteia
defalcate  pe  sexe.  Analiza  acoperă  cele  patru
domenii principale ale Cadrul UE pentru strategiile
naţionale de integrare a romilor - ocuparea forţei de
muncă,  educaţie,  locuinţe  şi  sănătate  -  precum şi
aspecte legate de drepturile fundamentale.

Directorul FRA a susţinut un discurs cu prilejul
Conferinţei  intitulate  „Factorul  ură  în  discursul
politic”, care s-a desfăşurat la Varşovia în perioada
18-19 septembrie. 

În  cadrul  conferinţei  s-au  dezbătut  cadrele
legislative existente în acest domeniu şi s-a analizat
dacă  este  posibilă  sau  de  dorit  adoptarea  unei
definiţii juridice a discursului denigrant marcat de
ură şi dacă politicienii sunt capabili să depăşească
diferenţele  de  opinie  politică  pentru  a  face  front
comun  împotriva unor astfel de discursuri. 

De asemenea, s-a discutat rolul societăţii civile,

a asociaţiilor pentru sprijinul victimelor şi al mass
media  în  combaterea  discursului  marcat  de  ură,
precum  şi  lansarea  unor  astfel  de  discursuri  pe
internet. 

În perioada 23 septembrie-4 octombrie, FRA a
sprijinit  cea  mai  mare  Conferinţă  anuală  pe
probleme de Drepturile Omului şi Democraţie, care
a avut loc la Varşovia, în Polonia. În cooperare cu
Serviciul  European  Extern  de  Acţiune,  FRA  a
distribuit exemplare din cele mai recente publicaţii
ale  sale  delegaţilor  statelor  membre  OSCE  şi
ONG-urilor  care  au  participat  la  Reuniunea  de
Implementare a Dimensiunii Umane a OSCE.

Pachetul European de Azil a fost discutat pe 24
septembrie,  în cadrul unui eveniment care a avut
loc la Berlin şi care şi-a propus să analizeze daca
acest  nou  pachet  de  măsuri  va  îmbunătăţi  cu
adevărat  situaţia  drepturilor  refugiaţilor.
Evenimentul a fost organizat de Institutul German
pentru Drepturile Omului în cooperare cu FRA şi a
avut loc la Reprezentanţa Comisiei  Europene din
Berlin.  Pentru  FRA,  evenimentul  a  reprezentat  o
ocazie de a prezenta manualul său despre dreptul
european referitor la azil, graniţe şi imigrare, recent
publicat  în  colaborare  cu  Curtea  Europeană  a
Drepturilor Omului.

În perioada 24-25 septembrie FRA a participat
la  Strasbourg,  Franţa  la  întâlnirea  de  dialog  cu
tema „Transparenţă  pentru protejarea  libertăţii  pe
internet:  un  angajament  comun”,  organizat  de
Consiliul  Europei.  În  cadrul  acestei  întâlniri  s-a
discutat  sporirea  cooperării  în  rândul  factorii  de
decizie, precum şi probleme privind standardele de
gestionare  ale  internetului.  S-a  pus  accentul  pe
modalităţi  de  sporire  a  transparenţei  şi  a
schimbului de informaţii.

FRA a participat la dialogul anual cu Comitetul
Regiunilor  care  a  avut  loc  la  Bruxelles  pe  24
septembrie. Întâlnirea din acest an a avut în centrul
preocupărilor  infracţiunile  motivate  de  ură.  Cu
acest  prilej  FRA  şi-a  prezentat  activitatea  din
domeniu. 

Agenţia  pentru  Drepturi  Fundamentale  a
Uniunii Europene alături de Preşedinţia lituaniană
a  Consiliului,  au  organizat  FRA  au  organizat
Conferinţa anuală a Drepturilor  Fundamentale,  în
perioada  12-13  noiembrie  2013,  Vilnius
(Lithuania). Tema din acest an a fost „Combaterea
urii şi a infracţiunilor motivate de ură în UE”. Cu
ocazia acestui eveniment Agenţia FRA a prezentat
şi setul de instrumente pentru o bună guvernare şi
care  poate  fi  accesat  online.  Acest  set  de
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instrumente  a  fost  realizat  cu  scopul  de  a  oferi
asistenţă  oficialităţilor  guvernamentale  în
implementarea  mecanismelor  de  protecţie  a
drepturilor fundamentale. 

La  Centrul  Internaţional  pentru  Dezvoltarea
Politicilor în domeniul Migraţiei de la Bruxelles  a
avut  loc  pe  data  de  2  decembrie  o  întâlnire  în
cadrul  căreia  FRA a  fost  informată  cu  privire  la
rezultatele  studiului  de  fezabilitate  întreprins  de
către  Centru  privind  piaţa  muncii  şi  impactul
acesteia  asupra  regularizării  fluxului  de  migranţi
din Europa.

Pe  data  de  5  decembrie  FRA  a  prezentat
rezultatele  celui  mai  recent  studiu  cu  privire  la
discriminare  şi  infracţiunile  motivate  de  ură
împotriva  evreilor  din statele  UE,  în  cadrul  unei
Conferinţe  organizată  de  biroul  polonez
Ombudsman în parteneriat cu FRA. Tema de bază
a conferinţei a fost anti-semitismul la nivel naţional
şi  european.  Cu  această  ocazie  FRA a  prezentat
planurile  sale  pentru  realizarea  studiului
EU-MIDIS  II  pe  tema  minorităţilor  şi  a
discriminării.

Pentru a marca Ziua Drepturilor Omului pe 10
decembrie,  Agenţia  a  iniţiat  un  dialog  cu
reprezentanţii  UE,  ai  mediului  de  afaceri,

organizaţiile  ONU  şi  societatea  civilă  pentru  a
examina  provocările  majore  în  implementarea
drepturilor  omului  şi  responsabilitatea  socială  a
corporaţiilor. 

Tot cu ocazia  Zilei  de 10 decembrie,  consiliul
municipal  al  Vienei  a organizat  un eveniment  de
susţinere a nominalizării oraşului Viena ca oraş al
drepturilor  omului,  la  iniţiativa  d-lui  Manfred
Nowak, Vice preşedinte al Consiliului Director al
FRA.  Directorul  FRA a  luat  cuvântul  în  cadrul
acestui eveniment, vorbind despre contribuţia FRA
la protecţia drepturilor fundamentale în Europa.

În  cadrul  proiectului  „Cultivarea  drepturilor
omului  în  rândul  naţiunilor  europene  –  politici
interne şi externe”, FRA a participat în data de 19
decembrie  în  Olanda  la  întrunirea  consiliului
consultativ internaţional pentru proiectul analizei
drepturilor omului finanţat  din fonduri europene.
Cercetarea  se  axează  pe  contribuţia  politicilor
interne  şi  externe  ale  UE  la  promovarea
drepturilor omului în întreaga lume. Consiliul, din
care  face  parte  şi  FRA este  compus  din  experţi
internaţionali  care  vor  îndruma  proiectul  sub
aspecte ştiinţifice. 

Daniela Albu

NOTE, CRONICI, RECENZII

CORINA FLORENŢA POPESCU, CUTUMA ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL
PUBLIC, EDITURA S.C.UNIVERSUL JURIDIC S.R.L.

BUCUREŞTI, 2012, 398 PAGINI

Lucrarea  de  faţă  îşi  propune  şi  reuşeşte  să
analizeze  cutuma  ca  izvor  al  dreptului
internaţional, alături de tratate. Modul cum a fost
conceput  şi  structurat  face  ca  acest  volum  să
constituie un important instrument de lucru pentru
orice  jurist,  tema  cercetată,  tezele  şi  soluţiile
avansate  contribuind  la  clarificarea  a  o  serie  de
controverse legate de problematica identificării  şi
determinării  cutumelor  în  relaţiile  dintre  state,
precum  şi  a  rolului  lor  în  dezvoltarea  dreptului
internaţional.

Cele  şapte  capitolole  ale  lucrării  dezvoltă
noţiunii generale cu privire la delimitarea cutumei
de celelalte izvoare de drept intern şi internaţional,
modul  în  care  dreptul  internaţional  public  s-a
format şi evoluat pe bază cutumiară, rapotul dintre

cutumă  şi  tratat,  analizează  contribuţia
jurisprudenţei  Curţii  Internaţionale  de  Justiţie  în
identificarea şi precizarea celor două elemente ale
cutumei (elementul  material-obiectiv  şi  elementul
subiectiv), aplicarea normelor cutumiare în ordinea
juridică  naţională  şi  internaţională,  semnificaţia
cutumei  în  dreptul  internaţional  umanitar
contemporan,  principalele  norme  cutumiare  în
dreptul diplomatic şi consular, relevanţa cutumei în
materia  drepturilor  omului,  temeiul  normelor
cutumiare în dreptul aerospaţial.

În acest  fel,  capitolele  care alcătuiesc  lucrarea
înmănunchează  evoluţia  juridică  şi  conţinutul
conceptului  de  normă  cutumiară,  raportat  la
practica  internaţională,  precum  şi  impactul
codificării acestor norme de-a lungul timpului.
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Practicienii  dreptului  au  astfel  la  dispoziţie  o
lucrare ce urmăreşte definirea clară a conceptului
de  cutumă  şi  normă  cutumiară,  identificarea
cutumei în practica statelor, importanţa celor două

elemente  ale  acesteia  ce  trebuie  întrunite
cumulativ.

   Adrian Bulgaru

DAN CIMPOERU, MALPRAXISUL, EDITURA C. H. BECK, 2013, 276 PAGINI

Malpraxismul  ca  formă  de  răspundere  civilă
intervine atunci când anumite persoane din cadrul
unor profesii ce aparţin unui grup propriu încalcă
anumite  reguli  de  conduită  prevăzute  în  statute,
coduri  deontologice,  bune  practici,  standarde
stabilite de lege sau de corpul profesional respectiv.
În cazul în care asemenea încălcări ale obligaţiilor
profesionale  aduc  prejudicii  unei  persoane
intervine şi obligaţia reparării acestuia.

Lucrarea  de  faţă,  structurată  în  două  părţi
principale – partea generală şi partea specială- se
dovedeşte deosebit de utilă, cu atât mai mult cu cât
demonstrează, în mod argumentat, cum noţiunea de
malpraxis,  folosită  la  început  doar  în  domeniul
medical,  s-a  extins  şi  la  alte  profesii  care  au  un
element  comun  (cel  al  avocaţilor,  al  notarilor

publici, al executorilor judecătoreşti, practicienilor
în  insolvenţă,  evaluatorilor  autorizaţi,  auditorilor
statutari).

Partea  generală  a  lucrării  analizează,  astfel,
noţiunea de malpraxis, trăsăturile caracteristice ale
acesteia,  malpraxismul  ca  formă  a  răspunderii
civile, asigurarea de malpraxis.

Partea  specială  se  referă  în  mod  concret  la
malpraxismul  în  cadrul  diferitelor  profesii:
medical,  al  avocaţilor,  notarilor  publici,
executorilor  judecătoreşti,  practicienilor  în
insolvenţă,  evaluatorilor  autorizaţi,  auditorilor
statului,  la  condiţiile  răspunderii  civile,  la
asigurarea de răspundere profesională etc.

Mihaela Scarlat

UNITED NATIONS, UNECE COUNTRIES IN FIGURES,
2013, 142 PAGINI

Publicaţia ONU apărută în limba engleză  sub
titlul  „UNECE  Countries  in  Figures”  („Ţările
Comisiei Economice a ONU pentru Europa în cifre
2013”), este la cea de a şaptea sa ediţie cu acest
titlu, şi analizează din punct de vedere statistic cele
mai  recente  tendinţe  economice  din  fiecare  stat
membru al UNECE. Tabelele statistice şi graficele
permit  o  analiză  rapidă  şi  o  posibilă  comparaţie
între ţări, acolo unde este cazul. Această publicaţie
reprezintă o resursă unică pentru studiul aprofundat
sau pentru cercetarea în domeniu.

Ne  este  prezentat  un  vast  tablou  al  situaţiei
economice  şi  sociale  din  ţările  europene,  prin
intermediul  indicatorilor  statistici  dintr-o  mare
varietate de domenii începând de la produsul intern
brut pe cap de locuitor şi până la frecvenţa gradului
de utilizare a computerelui pe criterii de vârstă şi
sex,  sau  de  la  diferenţele  salariale  bazate  pe
discriminarea  de  gen  şi  până  la  procentele
suprafeţelor acoperite de păduri din fiecare ţară.

Publicaţia  a  fost  realizată  de  către
Departamentul  de statistică  al  UNECE şi conţine
date statistice oficiale obţinute din surse naţionale
şi internaţionale. Toate cifrele fac referinţă la anul
2011.  Majoritatea  acestor  date  se  pot  găsi  şi  pe
www.unece.org/statistic/data  unde  se  adaugă  în
mod regulat cele mai noi date.

În  vederea  realizării  ediţiei  din  acest  an,
Departamentul  statistic  al  UNECE  a  lucrat  în
strânsă cooperare  cu o multitudine  de organizaţii
internaţionale active în domeniul statisticii, precum
şi cu ţări din alte regiuni ale lumii.

Au  fost  abordate  subiecte  din  domenii  foarte
variate,  precum:  statistici  economice,  statistici
sociale  şi  demografice,  statistici  de  gen,  statistici
referitoare  la  dezvoltarea  durabilă,  mediu  şi
schimbările  climatice,  globalizare,  măsurarea
progresului în îndeplinirea obiectivelor  Mileniului,
rata diseminării şi a comunicării statisticilor oficiale,
organizarea,  gestiunea  şi  cadrele  instituţionale
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pentru sistemele naţionale de statistici oficiale.
Trebuie  ţinut  seama  de  faptul  că  metodele

statistice  diferite  care  au  fost  folosite  pot  afecta
relativ  calitatea  unui  studiu  comparativ  pe  ţări.
UNECE întreprinde o vastă muncă de armonizare a
definiţiilor şi metodologiei. La sfârşitul cărţii există

şi un glosar de termeni, iar notele explicative oferă
detalii  cu  privire  la  provenienţa  şi  aplicabilitatea
indicatorilor statistici care au fost folosiţi în scopul
întreprinderii acestui studiu. 

Daniela Albu
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VI. REMEMBER

ACTIVITĂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

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

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

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

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

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

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

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

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

Cea  de  a  XIX-a  ediţie  a  Universităţii
Internaţionale  a  Drepturilor  Omului  cu  tema
”Drepturile  omului  –  realităţi  şi  perspective”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asociaţia
pentru  Naţiunile  Unite  din  România,  Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,
pace şi toleranţă şi Asociaţia Clubul de la Cheia
”Victor Dan Zlătescu”, precum şi cu concursul
membrilor  ELI  ai  Institutului  Internaţional  de
Drept  de  Expresie  şi  Inspiraţie  Franceze  (29
octombrie – 3 noiembrie 2013)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Curs  cu  tema  „Educaţie  pentru  drepturile

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conferinţa internaţională cu tema „Probleme
de drept  public  şi  de drept  privat  în  aplicarea
noilor  coduri”  organizată  de  Universitatea
Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Drept şi

124 DREPTURILE OMULUI



Ştiinţe Administrative (26 noiembrie 2013)
Ediţia  a  6-a  a  forumului  Organizaţiei

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr. 
crt.

Titlu (autor) Nr.
Revistă

Pag.

1. Concepte şi principii 

1.1. Reperele democratice ale referendumului (prof. univ. dr. Mircea Criste) 1 13
1.2. Despre corupţie, fenomen care afectează drepturile omului (prof. univ.

dr. Ion Popescu-Slăniceanu, asist. univ. Isabela Stancea).
1 19

1.3 Exercitarea  drepturilor  omului  şi  limitele  acesteia  (asist.  univ.  dr.
Ramona Gabriela Paraschiv)

2 16

1.4. Securitatea concept multidimensional (asist. univ. Mihaela Istrate) 2 31
1.5. Securitatea umană – evoluţie şi revoluţie (asist.  univ. Mihaela Istrate)

(prof. univ. dr. Monna-Lisa Belu Magdo)
3 7

1.6. The principle of non-discrimination based on citizenship or nationality
(prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu )

3 20

1.7. Consideraţii privind complexitatea şi importanţa libertăţii de exprimare
în România (conf. univ. dr. Ioan Rusu)

3 44

1.8. Criza economică şi drepturile omului (Mircea Ciocan) 4 29

2. Instituţii, mecanisme, instrumente

2.1. Reglementări  privind  statutul  persoanelor  care  solicită  protecţie
internaţională în România (dr. Adrian Bulgaru)

1 25

2.2. Controlul  judiciar  asupra  administraţiei  publice.  Contenciosul
administrativ (Tudor Grigoraş)

1 28

2.3. Medierea în raporturile juridice administrative (Claudiu Ignat) 1 38
2.4. Aspecte  privind  instituţia  Ombudsmanului  pentru  minorităţi  (dr.

Alexandru Jianu)
2 20

2.5. Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (prof. univ.
dr. Irina Moroianu Zlătescu )

2 26

2.6. Controlul  judiciar  asupra  administraţiei  publice.  Contenciosul
administrativ (partea a II-a) (Tudor Grigoraş)

2 42

2.7. Drepturi şi obligaţii pentru solicitanţii de azil şi beneficiarii unei forme
de protecţie în România (dr. Adrian Bulgaru) 

3 29

2.8. Aspecte privind reglementarea drepturilor copilului în Romania (prof.
univ. dr. Ion Popescu-Slăniceanu, asist. univ. Cosmin-Ionuţ Enescu )

3 49

2.9 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului - 65 de ani de promovare şi
protecţie a drepturilor omului (prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu)

4 7

2.10 Accente critice privind noul cod de procedură civilă faţă de protecţia
drepturilor omului (prof. univ. dr. Monna-Lisa Magdo Belu)

4 38

3. Promovarea şi protecţia drepturilor omului

3.1. Promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană
(prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu)

1 7

3.2. Contribuţia  instituţiilor  Uniunii  Europene la  promovarea şi  protejarea
drepturilor omului (prof. univ. dr. Ion Popescu-Slăniceanu, asist. univ.
Isabela Stancea)

2 7
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3.3. Rolul  autorităţilor  administraţiei  publice  în  procesul  de  integrare  a
străinilor care au dobândit o formă de protecţie din partea statului român
(dr. Adrian Bulgaru)

2 39

3.4. Human rights diplomacy and ASEAN (prof. univ. dr. Ioan Voicu) 3 33
3.5. Dreptul la muncă al persoanelor cu handicap (Anna Neagoe) 4 11
3.6 Promovarea şi protejarea drepturilor omului de către Consiliul Europei

(asist univ. Isabela Stancea)
4 22

4. Document juridic

4.1. Raportul anual IRDO pe anul 2012 (în limba engleză) 1 52
4.2. Diversitatea  societăţilor  naţionale  contemporane  şi  imperativele

integrării  în  viziunea  Organizaţiei  pentru  Securitate  şi  Cooperare  în
Europa

2 50

4.3. Protejarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene 2 55
4.4. Raport IRDO privind evoluţia legislaţiei în domeniul drepturilor omului

în Uniunea Europeană şi în România – 2013 (partea I)
3 55

4.5. Instituţii Naţionale pentru Drepturile Omului din Europa şi activitatea
de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor vârstnice

3 59

4.6. Situaţia  României  în  perioada  2011-2012  reflectată  în  rapoartele
Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

3 62

4.7 Raport de activitate al IRDO - 2013 4 45
4.8 Raport IRDO privind evoluţia legislaţiei în domeniul drepturilor omului

în România – 2013 (partea a II-a)
4 83

5. Jurisprudenţă

5.1. Hotărârea în cauza Parascineti împotriva României 1 90
5.2. Hotărârea în cauza C.A.S. şi C.S. împotriva României 2 57
5.3. Hotărârea în cauza Miu împotriva României 2 66
5.4. Hotărârea în cauza Irimia împotriva României 2 71
5.5. Hotărârea în cauza Constantin M. Şi C. împotriva României 3 72
5.6. Hotărârea în cauza Gheorghe Cobzaru împotriva României 4 91
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