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I. STUDII, CERCETĂRI, ARTICOLE

ROLUL UNESCO ȘI AL CONSILIULUI EUROPEI ÎN PROMOVAREA 
EDUCAȚIEI PENTRU EGALITATEA DE GEN

ANCA MOȚ*

Abstract:
Gender equality is a priority objective of UNESCO and of the Council of Europe as a fundamental principle of human 

rights and democracy. The two organizations are actively involved, legally and politically, in the fi ght against gender 
inequalities and discrimination, and this issue is addressed in numerous programs, strategies and action plans, in a cross-
cutting and integrated perspective.

In the view of UNESCO and the Council of Europe, gender equality education is conceived as an essential means 
of supporting and promoting the values of gender equality, achieving inclusive and quality education for all involved in 
actions to achieve education for human rights, education for sustainable development and citizenship.

Keywords: gender equality, gender equality education, UNESCO, the Council of Europe, actions to promote gender 
equality and gender education

Résumé: 
L’égalité entre les femmes et les hommes constitue un objectif prioritaire de l’UNESCO, mais également du Conseil 

de l’Europe, étant considérée comme un principe fondamental des droits de l’homme et de la démocratie. Les deux 
organisations sont impliquées de manière active, juridiquement et politiquement, dans la lutte contre les inégalités et la 
discrimination basées sur le sexe, cette problématique étant intégrée dans de multiples programmes, plans et stratégies 
d’action, dans une perspective transversale et intégrative.

Dans la vision de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe, l’éducation à l’égalité des genres est conçue comme un moyen 
essential de soutien et de promotion des valeurs d’égalité entre les sexes, la réalisation d’une éducation inclusive et de 
qualité pour tous faisant partie des initiatives en faveur d’une éducation pour les droits de l’homme, de l’éducation pour le 
développement durable et pour la citoyenneté. 

Mots-clés: égalité des genres, éducation pour l’égalité des genres, UNESCO, Conseil de l’Europe, actions de promotion 
de l’égalité des genres et de l’éducation à l’égalité des genres

Introducere

Egalitatea între femei și bărbați este o prioritate 
atât la nivelul Organizației Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură (UNESCO), cât și la 
nivelul Consiliului Europei, implicându-se activ, 
juridic și politic, în lupta contra inegalităților și 
discriminărilor bazate pe gen, considerând acest 
obiectiv ca un principiu fundamental al drepturilor 
omului, al democrației și al edifi cării unei 
societăți durabile și pașnice. Printre mijloacele de 
susținere și promovare a egalității între bărbați și 
femei, un rol major revine educației. Realizarea 
unei educații inclusive și de calitate pentru toți 
este un obiectiv central promovat de UNESCO 
și de Consiliul Europei ca o condiție esențială 

pentru ameliorarea statutului femeii în societatea 
contemporană.

Rolul UNESCO în promovarea egalității de 
gen și a educației pentru egalitate de gen

Egalitatea de gen este o temă prioritară la 
nivelul UNESCO, iar realizarea acesteia prin 
educație se înscrie în eforturile de promovare a 
educației pentru drepturile omului, a educației 
pentru dezvoltare durabilă.

Plecând de la date care arată, de exemplu, 
că femeile reprezintă peste 2/3 din cei 750 
milioane de adulți din întreaga lume care nu 
posedă competențe de bază în domeniul lecturii 
și scrisului, că femeile reprezintă, la nivel global, 
mai puțin de 30% din cercetători, că femeile sunt, 
în comparație cu bărbații, mai expuse agresiunilor * Asist.univ.dr., SNSPA. E-mail: anca.moț@irdo.ro
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și atacurilor fi zice și că aceste fapte sunt expresia 
și consecința discriminării femeilor, UNESCO 
consideră că egalitatea de gen este o prioritate a 
acțiunilor sale. 1

Preocupările vizând egalitatea între femei și 
bărbați, declarată astăzi o prioritate strategică 
a UNESCO, se înscriu în obiectivele mișcării 
Educație pentru toți și au condus la impunerea 
acestui obiectiv ca prioritate globală a organizației 
prin strategiile și planurile de acțiune pentru 
egalitatea de gen complementare, programe și 
acțiuni axate pe această problematică.

Reamintim că Educație pentru toți este o 
mișcare reprezentând un angajament global 
inițiată la Conferința mondială privind educația 
pentru toți de la Jomtien (Tailanda, mai 1990) 
unde a fost adoptată Declarația mondială privind 
educația pentru toți și Cadrul de acțiune în acest 
domeniu2. 

Ulterior, Cadrul de acțiune de la Dakar (2000) 
a inclus printre cele șase obiective și cel al 
„eliminării disparităților de gen în învățământul 
primar și secundar până în anul 2015, prin 
asigurarea unui acces echitabil și fără restricții 
al fetelor la o educație de bază de calitate” 
(obiectiv 5). În acest document se menționează că 
„discriminarea de gen este unul din obstacolele 
cele mai insurmontabile în calea exercitării 
dreptului la educație. Obiectivele educație pentru 
toți nu pot fi  atinse decât dacă acest obstacol este 
învins”. 3 

Pe baza rezultatelor și concluziilor obținute 
din experiența aplicării programului Educație 
pentru toți a fost elaborat programul post-2015, 

1 A se vedea UNESCO, Priorité Egalité des genres, 
https://fr.unesco.org/genderequality.

2 În art. III. 3 (Universalizarea accesului la educație și 
promovarea echității) se specifi că următoarele: „Prioritatea 
absolută trebuie să fi e asigurarea accesului fetelor și femeilor 
la educație și ameliorarea calității formării acestora, ca 
și eliminarea tuturor obstacolelor în calea participării lor 
active. Toate stereotipurile de gen vor trebui eliminate din 
educație”. A se vedea Declarația mondială privind educația 
pentru toți și Cadrul de acțiune pentru a răspunde nevoilor 
educative fundamentale, https://www.humanium.org/fr/
autres/declaration-mondiale-education-pour-tous/. 

3 A se vedea Cadre d’action: Education pour tous – 
tenir nos engajements collectifs, Dakar, 2000, pgf. 40, 
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.
org/fi les/resource-attachments/UNESCO_Cadre_Action_
Dakar_2000_FR.pdf.

un moment important al acestuia fi ind Acordul de 
la Mascate (2014)4 și în special Forumul mondial 
pentru educație de la Incheon (Republica Coreea) 
din 2015.

Declarația de la Incheon, intitulată „Educația 
2030: pentru o educație inclusivă și echitabilă 
de calitate și o învățare de-a lungul vieții pentru 
toți”, corespunde Obiectivului de dezvoltare 
durabilă nr. 4 (ODD 4) ale Agendei 2030 și țin-
telor corespunzătoare. Prin această Declarație 
se propune un Cadru de acțiune în care se sta-
bilesc, printre altele, și direcțiile de intervenție: 
necesitatea recunoașterii importanței egalității de 
gen în realizarea dreptului la educație pentru toți și 
realizarea, prin politici și programe, a unui mediu 
de învățare care să țină cont de problemele legate 
de gen, să integreze aceste probleme în formarea 
educatorilor și în programele de învățământ, ca și 
eliminarea discriminărilor și violenței bazată pe 
gen în cadrul școlii.5 

Conform acestui document, în viziunea 
UNESCO, toate formele de discriminare bazate 
pe gen sunt violări ale drepturilor omului și un 
obstacol în calea realizării Agendei 2030 și a 
celor 17 Obiective ale dezvoltării durabile. În 
acest sens, Agenda Educația 2030 recunoaște 
că egalitatea genurilor cere o abordare care să 
„garanteze că fetele și băieții, femeile și bărbații 
să aibă nu numai acces în mod egal la diferite 
cicluri de învățământ, până la fi nalul acestora, dar 
și aceleași posibilități de a se dezvolta în educație 
și prin ea”. De asemenea, Cadrul de acțiune 
Educație 2030, ODD4 urmărește „asigurarea unei 
educații inclusive și echitabile de calitate pe tot 
parcursul vieții pentru toți” și vizează „realizarea 
egalității de gen și autonomia fetelor și femeilor”.6 

4 Scopul Acordului de la Mascate a fost discutarea 
Obiectivului de dezvoltare durabilă consacrat educației 
(ODD4) și a țintelor sale din Agenda 2030. Textele 
Acordului au stat la baza fi nalizării Agendei Educație 2030. 

5 A se vedea Declarația de la Incheon și cadrul de acțiune 
pentru aplicarea Obiectivului de dezvoltare durabilă 4, pgf. 
5, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_
fre.

6 A se vedea Educație 2030 – Declarația de la Incheon, 
adoptată în cadrul Forumului mondial al educației (mai 
2015), intitulată Vers 2030: une nouvelle vision pour 
l’éducation – în special punctele 5-7 și 8 care se referă 
direct la educația de gen, http://unesdoc.unesco.org/
images/0024/002456/245656F.pdf.
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Egalitatea de gen – prioritate globală a 
UNESCO

Promovarea egalităţii de gen este o prioritate 
pentru toate organismele ONU, însă rolul central, 
unic, în acest domeniu revine UNESCO, deoarece 
acesta realizează 5 mari programe distincte: 
pro  grame în domeniul educaţiei, în domeniul 
ştiinţelor exacte şi naturale, în domeniul ştiinţelor 
sociale şi umane, în domeniul culturii, în mate-
rie de comunicare şi informaţie. Prin aceste pro-
grame, UNESCO promovează egalitatea de gen, 
într-o viziune holistică, contribuind astfel, în 
mod original, la realizarea obiectivelor în această 
materie. 

Egalitatea de gen a fost declarată una din cele 
două priorităţi globale ale UNESCO în cadrul 
Strategiei pe termen mediu 2008-20137 (alături 
de obiectivul educaţiei pentru toţi), această temă 
ră mânând prioritară şi în perioada actuală care 
corespunde Strategiei pe termen mediu 2014-2021. 

Conform acestei Strategii, UNESCO consideră 
egalitatea de gen ca un drept fundamental al 
omului, un fundament al justiției sociale şi o 
necesitate economică. Ea este atât un factor 
determinant al realizării tuturor obiectivelor de 
dezvoltare durabilă stabilite la nivel internațional, 
dar şi un obiectiv în sine.8

De asemenea, în Strategie se afi rmă că viziunea 
UNESCO privind egalitatea de gen este în acord 
cu principiile în această materie promovate de 
alte documente internaționale, şi în special cu 
Convenția asupra eliminării tuturor formelor 
de discriminare față de femei, cu Declarația şi 
Programul de acţiune de la Beijing, cu Declarația 
Mileniului şi cu Obiectivele Mileniului pentru 
Dezvoltare (OMD), dar şi cu Obiectivele 
Dezvoltării Durabile din Agenda 2030.

7 Strategia pe termen mediu a Institutului UNESCO 
pentru învăţare de-a lungul vieţii care abordează acest 
principiu ca suport pentru realizarea tuturor obiectivelor 
Educației pentru toți menționează egalitatea de gen ca una 
din prioritățile globale ale instituției. A se vedea Strategia 
pe termen mediu pentru perioada 2008-2013, p. 10, 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183073_fre 
şi Planul de acţiune Prioritatea egalitatea de gen în cele 5 
domenii (educaţie, cultură, științe naturale, științe socio-
umane, comunicare şi informație), https://unesdoc.unesco.
org/ark:/48223/pf0000185856.

8 Strategia UNESCO pe termen mediu 2014-2021, p. 16, 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227860_fre.

Pentru a realiza acest obiectiv – prioritate, 
UNESCO, prin diferite acțiuni şi inițiative, își 
propune să creeze condițiile necesare pentru a 
permite femeilor şi bărbaților să participe în mod 
egal la dezvoltarea durabilă şi la consolidarea 
păcii. 

Astfel, cadrul operațional (politici, programe) 
pentru implementarea acestei priorități este Planul 
de acţiune privind egalitatea de gen (GEAP II) 
care completează Strategia pentru perioada 2014-
2021. Acesta constituie foaia de drum în acțiunile 
de concretizare a priorităților şi obiectivelor 
din acest document strategic pentru a garanta o 
abordare globală şi coerentă promovării egalității 
de gen în cadrul UNESCO şi în relațiile cu statele 
membre. 

În elaborarea acestui plan s-a ținut cont de eva-
luările, concluziile şi recomandările din Planul de 
acţiune pentru egalitatea de gen (2008-2013), dar 
şi de rezultatul consultărilor cu statele membre şi 
cu alte organisme ale ONU. 

Obiectivul acestui Plan de acţiune este de 
a face cunoscută viziunea UNESCO în ceea ce 
privește promovarea egalității de gen ca prioritate 
a organizației, de a facilita cooperarea în acest 
domeniu, de a stabili responsabilități, de a defi ni 
modalitățile de aplicare a programelor în domeniul 
egalității de gen. Așa cum se menționează în 
acest Plan, „scopul ultim al priorității egalității 
de gen este de a întări capacitatea UNESCO 
de a promova (…) crearea unui mediu care să 
dea femeilor şi bărbaților din cele mai diverse 
orizonturi mijloacele de a contribui la o dezvoltare 
şi la o pace durabilă şi să se bucure de rezultatele 
acestora”.9

Defi niţia egalităţii de gen în viziunea UNESCO 
În viziunea UNESCO, egalitatea de gen repre-

zintă egalitatea dintre femei şi bărbaţi, dintre fete şi 
băieţi, pe planul drepturilor, al responsabilităţilor 
şi al şanselor.10 Egalitatea de gen implică luarea 
în considerare a intereselor, a nevoilor şi a aspira-
ţiilor femeilor în aceeaşi măsură cu cele ale 
bărbaţilor şi recunoaşterea diversităţii (etnice, 
religioase etc.) ale grupurilor de femei şi bărbaţi. 

9 A se vedea Planul de acţiune, p. 13, https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000185856. 

10 Ibidem, pp. 11-12.
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În Planul de acţiune se subliniază că egalitatea 
de gen este un principiu care decurge din 
drepturile omului, fi ind o condiţie prealabilă a 
dezvoltării durabile şi care vizează dezvoltarea 
fi inţei umane. De asemenea, ea este considerată 
un obiectiv în sine, egalitatea de gen însemnând 
că „femeile şi bărbaţii se bucură de acelaşi statut şi 
au şanse egale de a-şi realiza pe deplin drepturile 
lor, pentru a contribui la dezvoltarea politică, 
socială şi culturală naţională şi pentru a se bucura 
de benefi ciile acestora”.11

Direcţii de acţiune şi obiective în domeniul 
egalităţii de gen

Ocupând un loc central în acţiunile UNESCO, 
egalitatea de gen implică, pentru obţinerea de 
rezultate concrete şi durabile în domeniul promo-
vării ei, acţiuni în toate domeniile de competenţă 
ale acestei organizaţii şi o abordare complexă în 
două direcţii: 

1)  În primul rând, atenţie sistematică acor-
dată problematicii de gen în ansamblul 
programelor şi activităţilor sale, obiectivul 
fi ind de a integra aspectele legate de această 
problematică în activităţile strategice şi 
programele UNESCO (formularea de poli-
tici, acţiuni de sensibilizare, cercetare, for-
ma rea personalului UNESCO, evaluare);

2)  O altă direcţie de acţiune vizează elaborarea 
de programe specifi ce centrate pe această 
problematică care, concret, urmăresc redu-
cerea inegalităţilor şi a tuturor formelor de 
discriminare care afectează femeile şi băr-
baţii; aceste iniţiative şi programe sunt re-
alizate prin colaborări intersectoriale, ca de 
exemplu Parteneriatul mondial pentru edu-
caţia fetelor, Programul UNESCO – L’Oréal 
pentru femei şi ştiinţă, Programul „Femeile 
în media”. 

Planul de acţiune precizează felul în care 
UNESCO va contribui concret la realizarea obi ec-
tivelor sale strategice în această materie, şi anume:

a)  Acţiuni de promovare a egalităţii de gen în 
aşa fel încât aceasta să devină un element 

11 Ibidem, Anexa 1, p. 69.

constitutiv al Agendei mondiale a educaţiei, 
accentul fi ind pus pe „egalitatea de şanse” şi 
„egalitatea de rezultate”, în special în Agen-
da post-2015;

b)  Stabilirea unor ţinte şi termene specifi ce 
privind posibilităţile de învăţare pentru toţi, 
realizarea unei educaţii inclusive şi de cali-
tate pe parcursul vieţii în scopul promovării 
unei cetăţenii creative pentru femei şi băr-
baţi din toate categoriile la nivel mondial; 

c)  Întărirea rolului cooperării ştiinţifi ce 
internaționale în domeniul promovării pă-
cii şi dezvoltării durabile prin favorizarea 
reprezentării egale a femeilor şi bărbaţilor, 
prin crearea condiţiilor necesare pentru ca 
aceştia să devină actori ai dezvoltării dura-
bile; 

d)  Sprijinirea eforturilor statelor membre în di-
recţia lărgirii posibilităţilor de creativitate a 
femeilor şi fetelor, pentru a permite acestora 
accesul şi participarea în condiţii de egali-
tate la viaţa culturală pentru a benefi cia de 
bunuri şi servicii culturale;

e)  De a urmări ca acțiunile care promovează 
transformările sociale şi dialogul intercultu-
ral să ia în considerare rolul, contribuţia şi 
opiniile femeilor şi bărbaţilor din toate ca-
tegoriile; 

f)  Sprijinirea elaborării de către statele mem-
bre de politici culturale care să respecte ega-
litatea de gen, care recunosc şi promovează 
paritatea drepturilor şi libertăţilor de expri-
mare ale femeilor şi care să garanteze aces-
tora accesul la posturi de decizie.12

Domenii prioritare de acţiune
Pentru promovarea egalităţii de gen Planul 

de acţiune menţionează următoarele domenii 
care necesită o atenţie şi coordonare specială: 1) 
dezvoltarea de capacităţi în domeniul cercetării 
şi în domeniul formării prin crearea de centre de 
cercetare şi documentare axate pe problematica 
egalităţii de gen (de exemplu întărirea rolului 
Catedrelor UNESCO, producerea de studii şi 
analize pe această temă); 2) prevenirea violenţei 
legate de gen prin cercetare şi acţiune, violenţa 

12 Idem.



DREPTURILE OMULUI 11

sexistă fi ind unul din obstacolele principale în 
calea realizării egalităţii de gen la nivel mondial, 
iar eliminarea acestei forme de violenţă este o 
primă etapă în realizarea egalităţii de gen; 3) pro-
movarea unei imagini pozitive a femeii în scopul 
asigurării egalităţii de gen, deoarece persistenţa 
reprezentărilor stereotipe a masculinităţii şi femi-
nităţii care stau la baza relaţiilor de putere bazate 
pe inegalitatea dintre femei şi bărbaţi este încă 
problematică. Aceste reprezentări există în toate 
domeniile de competenţă ale UNESCO, în media, 
în manualele şcolare, în domeniul activităţii 
ştiinţifi ce; 4) dezvoltarea de capacităţi şi formarea 
femeilor pentru funcţii de conducere şi de decizie, 
o temă importantă fi ind absenţa de leadership 
feminin în domenii de competenţă ale UNESCO. 
13

Pentru aceste domenii UNESCO elaborează 
şi va elabora programe specifi ce care să refl ecte 
viziunea intersectorială şi pluridisciplinară a 
UNESCO în această materie. 

Programe şi activităţi care vizează promovarea 
egalităţii de gen 

Programele şi activităţile care vizează 
promovarea egalităţii de gen sunt elaborate în 
legătură cu cele 5 funcţii ale UNESCO. Aceste 
funcţii sunt următoarele: 1) laborator de idei 
inovatoare şi furnizor de avize privind politicile 
din domeniile ei de competenţă; 2) funcţia de 
dezvoltare a agendei mondiale în domeniile ei 
de competenţă prin analize, urmărire şi studiul 
comparativ al politicilor; 3) funcţia de a defi ni 
normele şi standardele în domeniile ei de 
competenţă și urmărirea aplicării acestora; 4) rol 
de a întări cooperarea internaţională şi regională 
în domeniul ei de competenţă, de a promova 
realizarea de alianţe, de a dezvolta cooperarea 
intelectuală; 5) rol de a stabili orientări în vederea 
elaborării şi aplicării de politici, de a dezvolta 
capacităţile umane şi instituţionale. 

Divizia pentru egalitate de gen din cadrul 
UNESCO, actor central în acţiunile care vizează 
drepturile şi emanciparea femeilor, are rolul de a 
asigura atât coordonarea generală a activităţilor 

13 Plan acţiune, p. 25.

de promovare a egalităţii de gen, cât şi întărirea 
capacităţilor personalului în cadrul organizaţiei.14 

Necesitatea acţiunii în domeniul egalităţii de 
gen în materie de educaţie (în și prin educaţie) 

Inegalităţile de gen se manifestă în domeniul 
educaţiei prin acces inegal la educaţie, prin 
discontinuitatea studiilor, prin slaba calitate a 
studiilor, a mediului şcolar, în general în defavoarea 
fetelor. La nivel global, cauzele inegalităţii de 
gen în domeniul educaţiei sunt sărăcia, izolarea 
geografi că, statutul de minoritate, existenţa 
unei dizabilităţi, căsătoriile şi sarcinile precoce, 
violenţele pe bază de gen, atitudini tradiţionale 
faţă de statutul şi rolul femeii.15 

Printr-o decizie de o importanță deosebită, 
luată la cea de-a 34-a Conferinţă Generală, din 
2007, UNESCO s-a angajat să ia măsuri pentru a 
realiza acest obiectiv, desemnându-l ca fi ind una 
din cele două priorităţi globale ale strategiilor 
pe termen mediu. Prin Strategia pentru perioada 
2014-2021, UNESCO s-a angajat ca prin acţiunile 
sale să promoveze egalitatea de gen în cadrul şi 
prin sistemul de educaţie, din copilărie până la 
învăţământul superior, atât cât priveşte învăţământul 
formal, neformal şi informal, şi în toate domeniile de 
intervenţie (de la planifi care la formarea cadrelor). 

Promovarea egalităţii de gen prin educaţie – 
un scop şi un mijloc. Programul de importanță 
majoră pentru educaţia de gen din Planul de 
acţiune 2014-2021 

Educaţia pentru egalitate de gen este atât un 
scop prioritar în eforturile globale de dezvoltare 
a educaţiei, dar şi un mijloc de asigurare a altor 
obiective strategice ale organizaţiei, în special un 
element esenţial de realizare a educaţiei pentru toţi 
şi a obiectivelor de dezvoltare durabilă din Agenda 
2030. De asemenea, educaţia de gen ocupă un loc 
central în Agenda Educaţia post-2015.

În aceste condiţii, iniţiativele avute în vedere 
de programul axat pe educaţie (Programul de 
importanță majoră din al 2-lea Plan de acţiune 
pentru prioritatea – egalitatea de gen – GEAP II) 

14 Ibidem, p. 18.
15 A se vedea pentru importanța educaţiei de gen, pentru 

justifi carea unui program special în această materie, Planul 
de acţiune, p. 13.
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au ca obiective: combaterea disparităţilor care 
persistă între genuri şi promovarea egalităţii în 
materie de educaţie în întregul sistem educativ. 
De asemenea, se are în vedere participarea la 
educaţie – prin acces și promovarea unui context 
de învăţare propice emancipării; în educaţie – 
prin conţinuturi, practici în materie de învăţare 
şi învăţământ, modalităţi de învăţare, evaluare 
şi prin educaţie – dobândirea de cunoştinţe şi 
competenţe, rezultatele învăţării, oportunităţi 
personale şi profesionale, cu alte cuvinte realizarea 
în practică a educaţiei de gen în şi prin educaţie.16

Acest program de anvergură va fi  pus în 
practică în colaborare cu statele membre şi 
alţi parteneri astfel încât politicile şi strategiile 
educative în domeniul educaţiei formale, non-
formale sau informale să vizeze în primul rând 
lărgirea accesului la şcoală. De asemenea, 
programul acordă o atenţie deosebită creşterii 
calităţii învăţământului în materie de educaţie de 
gen în toate domeniile educaţiei. O altă direcţie 
importantă în programul referitor la educaţie 
vizează în special reducerea disparităţilor între 
genuri în domeniul alfabetizării tinerilor şi 
adulţilor în învăţământul post-primar (pe planul 
accesului, calităţii şi rezultatelor), aceste direcţii 
neînsemnând excluderea acţiunilor care vizează 
alte domenii şi nivele de educaţie.17 

Pentru atingerea acestor obiective este necesară 
o mai bună înţelegere a obstacolelor cu care se 
confruntă promovarea educaţiei de gen, pe baza 
evaluării acţiunilor în vederea orientărilor viitoare 
şi alocării resurselor necesare, prin întărirea 
cooperării internaţionale în acest domeniu (în 
special în cadrul Parteneriatului mondial al 
UNESCO pentru educaţia fetelor şi femeilor 
intitulat „O viaţă mai bună, un viitor mai bun”). 

Principii generale ale educaţiei de gen 
Programul pentru educaţia de gen prevede că 

UNESCO desfăşoară acţiuni în direcţia încurajării 
statelor membre să implementeze sisteme de 
educaţie propice învăţării continue, de calitate şi 
inclusive.

16 Ibidem, p. 32.
17 Ibidem, pp. 32-34.

Deoarece accesul fetelor şi femeilor la educaţie 
este inegal, şi având în vedere inegalitatea 
cunoştinţelor dobândite – care sunt atât cauza 
dar şi efectul unor factori multiplii, în special 
discriminarea de gen şi care este reprodusă în 
sistemele de educaţie -, UNESCO abordează în 
manieră holistică (integrată) această problematică, 
cu alte cuvinte sprijină ameliorarea mediului 
şcolar, îmbunătăţirea procesului de învăţare în 
ceea ce priveşte egalitatea de gen, defi nirea de 
politici şi strategii în acest sens.

Obiectivele UNESCO în domeniul educaţiei 
de gen

Pentru realizarea egalităţii de gen în domeniul 
educaţiei, UNESCO desfăşoară o serie de 
activităţi prin care urmărește progresele realizate 
prin colectarea şi analizarea datelor referitoare la 
educaţia de gen şi a instrumentelor normative în 
acest domeniu. De asemenea organizația sprijină 
ţările în acţiunile de dezvoltare a capacităţilor 
naţionale pentru integrarea dimensiunii de gen 
în legile referitoare la educaţie şi în politicile 
şi planurile de educaţie; formarea de formatori; 
educaţia fetelor şi femeilor în cadrul unor 
colaborări multisectoriale ca de exemplu, Parte-
neriatul pentru educaţia fetelor şi femeilor; 
acţiuni privind creșterea gradului de alfabetizare 
în rândul fetelor şi femeilor ca şi accesul acestora 
la educaţie formală şi neformală, în special în 
domeniul noilor tehnologii ale informaticii şi 
comunicării (TIC); elaborarea de programe de 
învăţare şi de manuale care nu cuprind stereotipuri 
şi enunţuri sau imagini discriminatorii18; ţările 
în combaterea violenţei de gen; colaborarea cu 
parteneri la nivel mondial, regional şi naţional 
pentru a încuraja egalitatea de gen în educaţie. 

18 De exemplu, având în vedere că manualul școlar este 
un vector de egalitate de gen, din anul 2008, UNESCO a 
propus un Ghid metodologic pentru actorii din sfera educaţiei 
„Cum se promovează egalitatea de gen prin manuale 
școlare”. Acest ghid vizează două obiective: să arate cum 
se construiesc inegalitățile de gen prin programele școlare 
şi să furnizeze instrumente tuturor actorilor din educaţie 
dar şi familiilor pentru combaterea stereotipurilor de gen. 
A se vedea Guide méthodologique pour la promotion de 
l’égalité des sexes par les manuels scolaires pe https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000158897.
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Alte iniţiative de promovare a egalităţii de gen 
şi a educaţiei de gen

Începând cu 2016, în fi ecare an, este decer-
nat Premiul UNESCO pentru educaţia fetelor 
şi femeilor care recompensează inovaţia şi con-
tribuţiile excepţionale ale indivizilor, instituţiilor, 
organizaţiilor în favoarea educaţiei fetelor şi fe-
meilor. Acest premiu, singurul de această natu ră, 
pune în valoare proiecte ce promovează perspec-
tivele educative ale fetelor şi femeilor, contribuind 
la ameliorarea calităţii vieţii acestora.19

Gendre Views – Direcţia pentru egalitate de 
gen a UNESCO organizează reuniuni informale 
pentru promovarea cunoştinţelor şi experienţelor 
legate de problematica educaţiei de gen la care 
participă experţi UNESCO şi experţi externi.20

Elaborarea şi publicarea, începând din anul 
2011, a unui Raport mondial de supraveghere 
referitor la educaţie. Aceste rapoarte, publicaţii 
anuale independente a căror apariţie este facilitată 
şi susţinută de UNESCO, sunt mecanisme de 
urmărire şi de raportare a realizărilor din domeniul 
educaţiei (ODD 4 dar şi celelalte ODD care sunt 
în legătură cu educaţia), de evaluare a stadiului 
aplicării strategiilor naţionale şi internaţionale şi 
a modului în care statele şi alţi parteneri implicaţi 
îşi respectă obligaţiile. Raportul din anul 2018 
are ca obiectiv evaluarea realizărilor în domeniul 
egalității de gen (progrese, provocări, egalitatea 
de gen în educaţie etc.).21

Catedre şi Rețele UNESCO – Activitatea aces-
tor catedre, care funcţionează în peste 15 ţări, 
este centrată pe problematica egalităţii de gen 
(de exemplu: Egalitate de gen în învăţământul 
superior, Gen şi leadership feminin, Gen şi 
media, Gen şi cultură etc.). În trei ţări, Australia, 
Republica Coreea şi SUA, au fost create reţele 

19 A se vedea UNESCO Prize for Girl’s and Women’s 
Education, https://en.unesco.org/themes/women-s-and-
girls-education/prize.

20 Pentru diferite teme abordate în cadrul acestor 
întâlniri a se vedea https://fr.unesco.org/genderequality/
genderviews. 

21 A se vedea Rapport mondial de suivi sur l’éducation 
2018. Resumé sur l’égalité des genres. „Tenir nos engagements 
en faveur de l’égalité des genres dans l’éducation”, https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261655 

UNESCO axate pe diferite aspecte ale egalităţii 
de gen (educaţie, cultură, media, TIC).22 

Parteneriat UNESCO-Fundaţia l’Oréal – Acest 
program (Femei în ştiinţă) are ca obiectiv central 
promovarea cauzei femeilor în domeniul ştiinţifi c 
prin diferite acţiuni: sprijinirea vocaţiei ştiinţifi ce 
a tinerelor fete; lupta contra prejudecăţilor de 
gen în domeniul ştiinţei; promovarea parităţii 
reprezentării femeilor în manifestările ştiinţifi ce; 
încurajarea şi recompensarea reuşitei femeilor în 
domeniul ştiinţifi c (Premiul l’Oréal/UNESCO); 
popularizarea contribuţiilor deosebite ale femeilor 
în domeniile ştiinţifi ce etc.23

Gender Wire este un buletin electronic prin care 
Secretariatul UNESCO şi statele membre sunt 
trimestrial informate în legătură cu evenimentele, 
noutăţile, diferitele analize şi rapoarte referitoare 
la activităţile UNESCO în domeniul egalităţii de 
gen. 

Egalitate de gen şi media sportivă este o 
inițiativă care are ca obiectiv promovarea egalităţii 
de gen în sport. Având în vedere că media în 
general, deci şi media sportivă, sunt suporturi care 
modelează şi vehiculează stereotipuri bazate pe 
gen, a fost inițiat acest program care şi-a propus 
să promoveze o reprezentare mai echitabilă a 
sportivilor – bărbaţi şi femei -, fără discriminare 
de gen, creşterea reprezentării femeilor în articole 
sportive etc.24

Rolul Consiliului Europei în promovarea 
egalității de gen și a educației pentru egalitate 
de gen

Consiliul Europei a acordat, încă de la crearea 
sa, o atenție specială problematicii egalității între 
femei și bărbați în toate domeniile vieții sociale și 
private, considerând-o un principiu fundamental 
al drepturilor omului și democrației. 

22 Pentru mai multe informații a se vedea Chaires et 
Réseaux UNESCO (Catedre şi Retele UNESCO), https://
fr.unesco.org/genderequality/chairs-and-networks. 

23 A se vedea Parteneriat UNESCO – l’Oréal, http://
www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/
gender-and-science/loreal-unesco-partnership/.

24 Pentru proiectele concrete a se vedea Egalité 
des genres et les médias sportifs, https://fr.unesco.org/
womenmakenews.
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Fiind una din prioritățile sale, egalitatea între 
femei și bărbați este abordată intr-o perspectivă 
integrată, adică este inclusă în toate politicile și 
programele organizației. 

Consiliul Europei a inițiat primul său Program 
referitor la egalitatea între femei și bărbați în anul 
2012, program în care s-au implicat structurile 
organizației, instituții interguvernamentale, parte-
neri externi. Rezultatul concret al acestui Program 
transversal a fost prima Strategie a Consiliului 
Europei pentru perioada 2014-2017 care a fost 
adoptată de Comitetul de Miniștri în 2012.25

Strategia defi nește, într-o perspectivă globală, 
viziunea și cadrul de acțiune al Consiliului în 
domeniul egalității între femei și bărbați. Docu-
mentul a fi xat cinci domenii prioritare de acțiune: 
combaterea stereotipurilor de gen și a sexismului; 
prevenirea și combaterea violenței față de femei, 
garantarea accesului egal la justiție pentru femei; 
asigurarea unei participări echitabile a femeilor și 
bărbaților la luarea deciziilor politice și publice; 
integrarea, în toate politicile și dispozițiile, a 
dimensiunii egalității de gen.

Aceasta Strategie a Consiliului Europei conține 
referințe importante în materie de egalitate de gen 
în educație, precizând că această organizație își 
centrează cu prioritate acțiunea pe promovarea 
și difuzarea de programe și practici educative în 
care stereotipurile de gen, explicite sau implicite, 
sunt eliminate. La baza măsurilor preconizate sunt 
cele menționate în Recomandarea Comitetului 
de Miniștri referitoare la abordarea integrată a 
egalității între bărbați și femei în educație (CM/
Rec (2007)13).26 

O altă sursă a Strategiei au constituit-o Rezo-
luția și Planul de acțiune intitulate „Reducerea 
decalajului între egalitatea de drept și egalitatea 
de fapt pentru realizarea unei reale egalități 

25 A se vedea Strategia Consiliului Europei pentru 
egalitate între femei și bărbați 2014-2017, https://
rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=0900001680590179.

26 Recomandarea Comitetului de Miniștri făcută statelor 
membre referitoare la abordarea integrată a egalității între 
femei și bărbați în educație, adoptată de Consiliul de 
Miniștri, 10 octombrie 2007, care formulează o serie de 
măsuri generale ce trebuie aplicate de toate statele membre 
pentru a garanta în mod real realizarea integrată a egalității 
de gen în educație, https://juridique.defenseurdesdroits.fr/
doc_num.php?explnum_id=1936 

între femei și bărbați” adoptate de statele care 
au participat la a 7-a Conferință a Consiliului 
Europei a Miniștrilor responsabili cu egalitatea 
între femei și bărbați (Baku, mai 2010) în care 
se afi rmă necesitatea de a lua în considerare rolul 
educației în promovarea egalității de fapt între 
sexe. În acest sens, Rezoluția propune: adoptarea 
măsurilor necesare pentru creșterea rolului 
educației în lupta contra stereotipurilor (pgf. 33); 
promovarea unei educații fără stereotipuri de gen 
care apără egalitatea între femei și bărbați printr-o 
abordare integrată a acesteia (pgf. 34).27

Un alt document important care a stat la baza 
Strategiei a fost Convenţia Consiliului Europei 
pri vind prevenirea şi combaterea violenţei împo-
triva femeilor şi a violenţei domestice (Convenția 
de la Istanbul) care conține mai multe dispoziții 
referitoare la stereotipurile de gen, considerate 
factori de inegalitate între femei și bărbați în 
toate domeniile, printre care și educația (art. 
12). Convenția prescrie promovarea egalității de 
gen, respectul mutual în relațiile interpersonale 
și a non-violenței, și subliniază rolul major al 
educației și al școlii în promovarea acestor valori. 
De asemenea, Convenția extinde obligația de 
a promova principiile egalității între femei și 
bărbați, al rolurilor de gen nestereotipe la nivelul 
tuturor structurilor educaționale informale, ca 
și la nivelul structurilor sportive, culturale, de 
divertisment și în media (art. 14).28

Strategia pentru egalitatea între femei și bărbați 
în domeniul educației face o serie de recomandări 
pentru eliminarea stereotipurilor de gen care 
persistă în sistemele educative europene și care 
conduc la menținerea discriminării față de femei 
în toate sferele vieții sociale. Astfel, guvernelor 
și autorităților locale și regionale li se recomandă 
să evalueze constant implementarea politicilor 
naționale, regionale, locale în materie de egalitate 
între femei și bărbați, să promoveze o abordare 

27 A se vedea Rezoluția „Combler le fossé entre l’égalité 
de jure et l’égalité de facto pour réaliser une véritable 
égalité entre les femmes et les hommes”, Baku, 24-25 mai, 
2010, https://rm.coe.int/168070cfb1. 

28 Convenția Consiliului Europei privind preve ni rea
și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței
domestice, Istanbul, 2011, https://rm.coe.int/CoERMPublic
CommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=090000168046253e. 
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integrată a acestei problematici la toate nivelele 
de învățământ, revizuirea programelor școlare 
în sensul respectării egalității și diversității 
societății, obligativitatea înscrierii educației 
sexuale în toate programele de învățământ primar 
și secundar. Organismelor profesionale cu atribuții 
în formarea pedagogică le revin următoarele 
sarcini: promovarea perspectivei de gen în toate 
etapele de formare a educatorilor și organizarea 
de cursuri destinate personalului administrativ 
din unitățile școlare, promovarea de politici și 
măsuri care să încurajeze fetele să studieze materii 
științifi ce și tehnologice în școală, să urmeze studii 
superioare și cariere în aceste domenii. Unităților 
școlare li se recomandă: aplicarea perspectivei 
integrate a egalității în sistemele de educație, 
sensibilizarea familiei cât privește problematica 
egalității de gen, educarea copiilor și tinerilor 
referitor la consecințele stereotipurilor de gen în 
domeniul educației etc. Cât privește organismele 
internaționale, acestora le revine un rol important 
în susținerea statelor în promovarea abordării 
integrate în materie de egalitate între femei și 
bărbați în sistemele educaționale, în difuzarea 
de modele, indicatori și metodologii de analiză, 
în urmărirea constantă a progreselor realizate de 
statele membre în domeniul egalității de gen prin 
și în educație etc.29

Raportul Conferinței intitulată „Lupta contra 
stereotipurilor de gen în și prin educație” din 2015 
arată că deși statele au subscris la diferite acorduri 
în această materie și s-au angajat să ia măsurile 
necesare pentru respectarea angajamentelor 
asumate, totuși, nicio țară nu a reușit să realizeze 
paritatea între sexe și foarte puține au eliminat 
complet stereotipurile de gen în toate domeniile 
vieții publice, inclusiv în educație.30

De aceea, și având în vedere evaluările 
Conferinței din 2016 pe aceeași temă31, Consiliul 

29 A se vedea Strategia Consiliului Europei pentru 
egalitate între femei și bărbați 2014-2017, pp. 20-22.

30 A se vedea textul raportului Lutter contre les 
stéréotypes de genre dans et par l’éducation, Helsinki, 9-10 
octobre 2014, Conseil de l’Europe, 2015, https://rm.coe.
int/1680590fe3. 

31 Conferința Comisiei pentru Egalitate de gen (GEC) 
a Consiliului Europei: „Mission accomplie? Evaluer les 
progrès, inspirer l’action – la Stratégie 2014-2017 du 
Conseil de l’Europe pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes”, 30 iunie-1 iulie 2016, Tallin, Estonia, care a făcut 

Europei a inițiat o nouă Strategie pentru egalitatea 
între femei și bărbați pentru perioada 2018-2023 
prin care statele se angajează să continue eforturile 
de promovare a acestei teme, pe baza acquis-ului 
juridic și politic al Consiliului Europei în materie 
de egalitate între femei și bărbați și pe rezultatele 
primei strategii.32 

Noutatea Strategiei 2018-2023 constă în 
luarea în considerare a tuturor formelor de 
discriminare, bazată pe sex, etnie, rasă, religie, 
vârstă, dizabilitate, orientare sexuală (conceptul 
de discriminare multiplă) și la introducerea, pe 
lângă cele cinci obiective ale strategiei anterioare, 
a obiectivului strategic referitor la protejarea 
drepturilor femeilor și fetelor migrante, refugiate 
și solicitante de azil.33

Noua strategie își propune ca scop general 
realizarea efectivă a egalității între femei și 
bărbați și emanciparea femeilor în statele membre 
ale Consiliului Europei la toate nivelele și în toate 
domeniile (pgf. 26). În acest sens, prevenirea și 
combaterea sexismului și a stereotipurilor de gen 
constituie un obiectiv prioritar al organizației. 
Aceste stereotipuri limitează dezvoltarea capa -
cităților femeilor și bărbaților, restrâng oportu-
nitățile de evoluție în mediul școlar și apoi șansele 
de progres în viață. Ele sunt atât efectul cât și 
cauza unor atitudini, valori, norme și prejudecăți 
profund înrădăcinate, ele stau la baza unor com-
portamente sexiste, fi ind astfel un obstacol 
pentru realizarea unei reale egalități de gen. 
Aceste stereotipuri persistă în toate domeniile, 
inclusiv în sistemele de educație, contribuind la 
marginalizarea fetelor și femeilor (pgf. 38-39).

Consiliul Europei propune o serie de acți-
uni transversale în această direcție, printre 
care: promovarea implementării de norme și 

bilanțul implementării Strategiei 2014-2017 și care a făcut 
o serie de recomandări pentru elaborarea viitoarei strategii 
a Consiliului Europei în această materie, https://rm.coe.int/
tallinn-conference-note-conceptuelle/168064a9fa. 

32 Strategia 2018-2023 a fost lansată la Conferința 
ministerială a Consiliului Europei cu tema „Egalitatea 
între femei și bărbați: deschiderea drumului”, organizată 
la Copenhaga, 3-4 mai 2018. Pentru textul Strategiei, a 
se vedea Strategia Consiliului Europei pentru egalitatea 
între bărbați și femei 2018-2023, https://rm.coe.int/
strategie-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-2018-
2023/168079125c. 

33 Ibidem, p.6 și respectiv 8.
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recomandări vizând eradicarea prejudecăților, 
cutumelor și tradițiilor bazate pe roluri de gen 
stereotipe; promovarea aplicării recomandărilor 
Conferinței de la Helsinki din 2014 privind 
combaterea stereotipurilor de gen în și prin 
educație; identifi carea si difuzarea de bune 
practici în vederea eliminării stereotipurilor de 
gen în sistemele educaționale, pe piața muncii, 
în familie; lupta contra discursului violent bazat 
pe ură; susținerea elaborării de studii și cercetări 
referitoare la sexism și discriminarea de gen; 
dezvoltarea de parteneriate cu actori relevanți 
pentru realizarea acestor obiective (parlamente 
naționale, autorități locale și regionale, instituții 
naționale pentru drepturile omului, rețele 
profesionale – din domeniul educației, jurnalism 
etc. -, media, sectorul privat).34

Concluzii

Egalitatea de gen este o prioritate pentru toate 
organele din structurile ONU, fi ind considerată 
un drept fundamental al omului consacrat prin 
declaraţiile şi instrumentele internaţionale. 
În cadrul acestui efort global de luptă contra 
inegalităţilor dintre femei şi bărbaţi, UNESCO 
s-a angajat, încă de la înfi ințarea sa, în acţiuni 
care au vizat susţinerea şi promovarea drepturilor 
femeilor, emanciparea lor şi egalitatea de gen. 
Începând cu anul 2008, egalitatea de gen este 
declarată o prioritate globală majora a UNESCO, 
având ca scop promovarea egalităţii între femei 
şi bărbaţi în toate domeniile de competenţă a 
organizaţiei, aceasta propunându-şi să joace un 
rol central, pozitiv şi durabil, la crearea unui 
cadru propice realizării egalităţii de gen.

La rândul său, Consiliul Europei include 
egalitatea între femei și bărbați printre prioritățile 
sale, considerând-o unul din factorii esențiali ai 
realizării efective a drepturilor omului și a unei 
societăți democratice, inițiind, începând cu anul 
2012, primul său program transversal axat pe 
această temă majoră.

Deși au fost înregistrate progrese notabile 
în acest domeniu, totuși, așa cum arată diferite 
analize și rapoarte, egalitatea de gen nu este 

34 Ibidem, p. 10.

încă pe deplin realizată, eforturile de promovare 
constituie încă o prioritate majoră la nivel național, 
regional și internațional. Cu toate că numeroase 
state au integrat principiile egalității între femei 
și bărbați în dreptul național și au fost luate o 
serie de măsuri de promovare a acestei egalități, 
totuși, în cea mai mare parte a cazurilor, acțiunile 
și programele nu au vizat sistemele de educație, 
stereotipurile de gen și sexismul care constituie 
un obstacol în calea realizării concrete a egalității 
între femei și bărbați, acestea sunt încă prezente 
în sistemele educaționale în numeroase țări. De 
aceea, cele două organizații sunt ferm angajate în 
acțiuni de promovare a egalității de gen în și prin 
educație.
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CONSILIEREA PENTRU INTEGRARE 
SOCIO-PROFESIONALĂ CA ETAPĂ A STRATEGIEI 
PRIVIND COMBATEREA  ABANDONULUI ȘCOLAR

ROXANA AXINTE*

Abstract:
The consequences of the dropout phenomenon are complex and generate concerns about how to fi nd ways to intervene 

from the part of all categories of specialists. Here we present the results of an investigation that highlighted the need for 
student counseling. Students participating in the survey come from school communities characterized by factors that can 
favor the phenomenon of school dropout. The problem under consideration was the opportunity to introduce and run 
some counseling projects / activities that would favor school integration and later the socio-professional integration of the 
disadvantaged groups. The results obtained support the fact that the counseling activities are important for the students. They 
have the role of transmitting information, providing procedural and emotional support to improve the learning diffi culties of 
students. All these specialized approaches contribute to the adaptation / integration of school pupils. In the long run, these 
counseling actions are milestones of professional counseling and guidance opportunities for all students. In conclusion, these 
actions can be considered as a preliminary step in vocational guidance because they provide information on future schooling 
opportunities, access criteria in vocational training schools, and provide support for a decision to further pursue studies.

Keywords: counseling, school integration, student, profession

Résumé:
Le phénomène de l’abandon scolaire a des conséquences complexes et suscite chez les spécialistes dans divers domaines 

le besoin d’identifi er des modalités d’intervention. Nous présentons ici les résultats d’une recherche qui a mis en évidence le 
besoin de conseil chez les élèves. Les élèves participant à cette recherche proviennent de communautés scolaires caractérisées 
par des facteurs pouvant favoriser l’apparition du phénomène d’abandon scolaire. La question analysée était celle de 
l’opportunité d’initier et développer des projets/activités de conseil visant à favoriser l’intégration scolaire, et ultérieurement 
socioprofessionnelle, des groupes défavorisés. Les résultats obtenus montrent que les activités de conseil sont importantes 
pour les élèves. Ces activités ont pour rôle de transmettre des informations et d’offrir du soutien méthodologique et émotionnel 
pour atténuer les diffi cultés d’apprentissage des élèves. Toutes ces démarches spécialisées contribuent à l’adaptation et 
l’intégration scolaire des élèves. Sur le long terme, ces actions de conseil représentent des étapes à parcourir, afi n que tous 
les élèves aient l’opportunité de bénéfi cier de conseil et d’orientation professionnelle. Nous en concluons que ces actions 
peuvent être considérées comme une étape préliminaire de l’orientation professionnelle, car elles offrent des informations 
concernant les possibles parcours scolaires ultérieurs, concernant les critères d’accès aux établissements d’enseignement 
professionnel et parce qu’elles apportent un soutien à la prise de décision de poursuite des études.

Mots-clés: conseil, intégration scolaire, élève, profession

Introducere

Într-un articol referitor la problematica 
abandonului școlar este menționat următorul 
aspect: „părăsirea sistemului educativ înaintea 
obţinerii unui certifi cat de studii ... este unul 
dintre fenomenele cele mai îngrijorătoare...”1. 
Identifi căm în această afi rmație două aspecte 

* Dr., lector universitar asociat, Universitatea Alexandru 
Ioan Cuza, Iași/ Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, 
Iași. E-mail: roxana.bobu@gmail.com.

1 A se vedea Hatos, A., (2009), Riscul abandonului 
şcolar la adolescenţii din şcolile urbane: între constrângeri 
structurale şi climat organizaţional, Analele Institutului de 
Istorie „G. Bariţiu”, Series Humanistica, tom VII, 2009, 
p. 115–125, Cluj Napoca.

importante: problema (părăsirea sistemului edu-
cativ) și nevoia de consiliere privind orientarea 
școlară și profesională (vizând obținerea unui 
certifi cat de studii pentru a demonstra că dețin 
competențele necesare practicării unei profesii).

La o primă constatare, abandonul se reduce la 
cuantifi carea în procente a copiilor care renunță 
la studii, însă consecințele pe termen lung se 
refl ectă direct asupra ratei șomajului și a integrării 
sociale. Un alt aspect este nivelul de trai care se 
afl ă în legătură directă cu nivelul educațional. 
Important este de analizat și modelul oferit de 
viitorii părinți. Putem presupune că acei părinți 
care abandonează școala, vor fi  majoritatea un 
„model de urmat pentru proprii copii”?! este 
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de dorit un astfel de fenomen? Cu siguranță nu! 
Ei nu au studii, nu dețin o califi care, întâmpină 
difi cultăți în identifi carea unui loc de muncă. 
Există posibilitatea ca acest aspect să se repete la 
fi ecare generație. Practic pentru fi ecare copil care 
abandonează studiile există probabilitatea de a 
crea o situație de risc, peste ani, atunci când va 
fi  adult și va avea o familie și un copil sau mai 
mulți.

Dacă activitățile de consiliere nu își regăsesc 
cadrul legal de a fi  realizate, o posibilă consecință 
în plan social a absenței acestora este fenomenul 
șomajului. Pot fi  aduse în discuție numeroase 
cauze însă o întrebare legitimă ar putea fi : Oare 
prin intermediul activităților de consiliere 
derulate în anii de școlaritate, putem contribui 
în vreun fel? Putem să intervenim și eventual să 
micșorăm acest procent? Cum? Când? etc. Un 
posibil răspuns poate fi  reprezentat de accesul 
elevilor la sprijin specializat de consiliere, pentru 
realizarea unei opțiuni profesionale adecvate. 
Acest tip de activitate se afl ă în strânsă corelație 
cu frecventarea școlii de către copii. Astfel 
identifi căm o etapă preliminară a procesului de 
orientare socio-profesională a elevilor. Aceasta 
realizează o conexiune intrinsecă, clară din punct 
de vedere teoretic pentru specialiști, ceilalți 
participanți la actul educațional nesesizând acest 
aspect. Ei consideră că aceste activități sunt foarte 
diferite și chiar le ierarhizează valoric, după criterii 
prestabilite de ei. Frecvent activitățile specifi ce 
consilierii pentru orientare profesională se 
regăsesc pe un loc secundar. Condiționarea dintre 
abandon și activitățile de orientare educațională 
și profesională este dată de menținerea elevilor în 
sistemul educațional, de frecventarea cursurilor 
de către aceștia, de susținerea lor atunci când se 
confruntă cu difi cultăți în plan școlar. 

O consecință imediată a părăsirii sistemului 
educațional, conduce în mod direct la lipsa 
accesului la servicii de consiliere profesională. 
Lipsa informațiilor despre rutele educaționale care 
pot fi  urmate, despre condițiile de acces în școlile 
care le pot asigura califi carea pentru o meserie, se 
regăsesc mai târziu în probleme de natură socială. 
Sunt tineri care nu au posibilitătea de a accesa un 
loc de muncă, deoarece nu dețin o califi care. Nu 
sunt angajați și nu au un contract de muncă, deci 
din punct de vedere legal discutăm despre: șomaj, 

difi cultăți de integrare socială, scăderea nivelului 
de trai, apartenența lor la diferite categorii de 
grupuri dezavantajate.

Astfel accesul tinerilor la educație, accesul lor 
la servicii de consiliere și orientare profesională 
constituie un element important al tranziției lor 
spre rolul de adult și, implicit, a celui de persoană 
activă în plan social.

Este prematur să aducem în discuție nevoia 
de consiliere socio-profesională, într-o etapă a 
școlarității când elevii se pot afl a în situații de risc 
de abandon școlar? Considerăm că este important 
ca de la vârste școlare mici elevii să se preocupe 
de traseul lor educațional și profesional. Această 
preocupare este refl ectată și în plan internațional. 
În perioada 2014-2016 (Canada)2 a fost derulat 
un studiu care a avut drept scop identifi carea 
percepției referitoare la dezvoltarea timpurie a 
carierei copiilor de vârstă școlară mică. Au fost 
valorifi cate opiniile profesorilor, părinților și a 
copiilor. Una din ideile importante, prezentate de 
studiu, se referă la faptul că pe măsură ce copii 
participă la activități care le dezvoltă abilitățile 
și interesele, ei încep să înțeleagă tot mai multe 
despre carieră.

La nivel național, regăsim un studiu referitor la 
situația tinerilor fără un loc de muncă, coordonat 
de Institutul de Științe ale Educației și publicat 
în 20163. S-a constatat că majoritatea tinerilor 
sunt conștienți de rolul școlii. Astfel cei care, din 
diferite motive, au abandonat școala, au recunoscut 
că difi cultățile lor de integrare în câmpul muncii 
sunt datorate lipsei unui certifi cat de fi nalizare a 
studiilor, precum și a unui certifi cat care să ateste 
că dețin o califi care pentru o meserie. La nivelul 
țării (în perioada efecturării studiului) exista un 
procent de 31-42% șomeri tineri, înregistrați 
ofi cial. De menționat că numărul real poate fi  
considerat mult mai mare, deoarece nu toți tinerii 
se înregistrează ca șomeri. Dintre aceștia, cei care 
au abandonat/părăsit timpuriu școala reprezintă 

2 A se vedea Cahill, M., Furey, E., The early years. 
Career Development for Young Children. A Guide for 
Educators, CERIC, Foundation House, Toronto, 2017.

3 A se vedea Mitulescu, S., Plăeșu, A., Dalu, A.M., 
Neacșu Dalu, C.C., Boeru, I., Iftode, O., Manu, M., 
Ștefănescu, I., (2014-2015), Aspecte privind incluziunea 
socială a tinerilor afl ați în afara sistemelor de educație, 
formare și ocupare profesională (NEET), Institutul de 
Științe ale Educației, București.
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grupul cel mai dezavantajat, deoarece au cele mai 
mici șanse de a se integra pe piața muncii. Alte 
aspecte, care întrețin această stare de fapt, țin de 
sfera caracteristicilor personale, cum ar fi : lipsa 
încrederii în sine, sentimentul că nu au reușit să facă 
anumite lucruri la timp și că de acum este tardiv, 
că nu a fost nimeni alături de ei ca să le ofere un 
sprijin emoțional sau informațional. Acestea sunt 
consecințe generate de lipsa oportunității acestor 
tineri în perioada când erau elevi de a participa/
benefi cia de activități specifi ce consilierii.

Un raport de cercetare aplicativă și diagnoză 
publicat în 20114 a avut în vedere analiza 
situațiilor de risc de părăsire timpurie a școlii, 
a elevilor de gimnaziu. Am regăsit aceiași idee 
de sprijin acordat elevilor, bazată pe activități 
de consiliere privind adaptarea la școlaritate și 
cunoașterii parcursului educațional, cu rol de a 
diminua consecințele părăsirii timpurii a școlii.

Nevoile elevilor de consiliere sunt multiple, 
dar toate acțiunile au drept scop facilitarea 
procesului de adaptare la cerințele școlii. 
Rezultatele de amploare anticipate au în vedere 
pregătirea elevilor pentru a fi  persoane active în 
câmpul muncii și în plan social. Un elev adaptat, 
va avea rezultate, își va face planuri de viitor, va 
fi  un adult care deține o califi care care îi va oferi 
oportunitatea de a identifi ca un loc de muncă. 

La nivel particular, sprijinul acordat elevilor 
poate viza abordarea conținuturilor învățării 
astfel încât aceștia să manifeste o atitudine de 
acceptare a școlarității și de interiorizare a rolului 
școlii pe termen lung.Toate aceste acțiuni sunt 
etape preliminare ale formării și dezvoltării 
competențelor cheie, a acelor abilități necesare 
pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Tot ce 
are legătură cu profesia, cu o conduită adecvată 
la locul de muncă, în consecință are o legătură 
directă cu ceea ce reprezintă consilierea socio-
profesională.

Un alt studiu publicat în 20175 aduce în atenție 
sintagma dezvoltării competențelor noncognitive 

4 Raport de cercetare aplicativă și diagnoză, (2011), 
Program educaţional integrat de facilitare a tranziţiei 
din ciclul de ȋnvăţământ primar ȋn ciclul de ȋnvăţământ 
gimnazial ȋn vederea prevenirii insuccesului şcolar la elevi, 
proiect 63189.

5 A se vedea Țibu, S., L., (2017), Consilierea și orientarea 
în curriculumul școlar gimnazial-studiu comparativ, 
Institutul de Științe ale Educației, București.

la elevi și a legăturii intrinseci dintre acestea și 
reducerea abandonului școlar. Autorii studiului 
precizează că „le regăsim sub diferite aspecte 
şi denumiri: competențe socioemoționale, soft-
skills, abilități de viață, inteligență emoțională, 
trăsături de personalitate sau caracter, calități 
morale. Ele se referă la un set de cunoștințe, 
abilități și atitudini care stau la baza succesului 
școlar și profesional. Competențe specifi ce 
derivate din competenţele noncognitive includ 
printre altele: autoefi cacitate, competențe de 
management al carierei etc.”

Descriere investigație

Pentru a evidenția nevoia de consiliere, la 
nivelul elevilor de gimnaziu din medii deza-
vantajate, prezentăm rezultatele unei investigații 
realizate în județul Iași. 

Scopul investigației: identifi carea percepţiilor 
elevilor, din școlile în care există posibilitatea 
riscului de abandon școlar, privind introducerea 
unor activități/proiecte de consiliere. 

Premisele care au stat la baza realizării 
investigației au avut în vedere, ca ulterior să 
fi e elaborate programe de consiliere care să 
urmărească:

– reducerea numărului eleviilor afl aţi în situaţie 
de abandon şcolar;

– stimularea fi nalizării învăţământului obliga-
toriu și îmbunătăţirea ratei succesului şcolar, 
prin activități de consiliere, destinate elevilor din 
grupuri dezavantajate;

– stimularea participării elevilor afl ați în 
situație de risc de abandon şcolar la activități de 
consiliere, care să îi motiveze să participe și la 
programe recuperare/remediere şcolară;

Selecția școlilor participante, s-a realizat pe 
identifi carea unor factori comuni: dezvoltarea 
socio-economică a zonei și existența unor grupuri 
defavorizate de elevi. Au fost selectate trei 
unități școlare (1/mediu urban și 2/mediu rural). 
Numărul total al celor care au participat a fost de 
150. Analiza opiniilor elevilor a identifi cat:

– nivelul de informare referitor la activitățile 
școlare de tip proiect (realizate în afara 
programului școlar obligatoriu, sub îndrumarea 
profesorilor sau altor specialiști);
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– interesul manifestat pentru anumite tipuri 
de activități (individuale, de grup, dezvoltare 
abilități, achiziție de informații);

Pentru a evidenția nevoia de consiliere a 
ele vilor pentru reușită școlară, iar ulterior 
pentru reușită în plan social (activitate profe-

sio nală și viața personală) prezentăm, unul 
dintre aspectele avute în vedere. Acesta se re-
feră la preferințele elevilor pentru anumite 
activități specifi ce de consiliere, care ar putea 
fi  implemetate în școli prin intermediul activi-
tăților de tip proiect.

Criteriu/școala Șc. nr. 1 
(mediu urban)

Șc. nr. 2 
(mediu rural)

Șc. nr. 3 
(mediu rural)

a) Activități de interacțiune și de grup – cunoașterea celorlalți, 
comunicare, relaționare.

78,37% 43,75% 73,33%

b) Activități pentru dezvoltarea încrederii în sine. 67,56% 37,50% 66,66%
c) Activități pentru gestionarea situațiilor de eșec în plan școlar. 74,37% 43,75% 73,33%
d) Activități cu rol de sprijin pentru înțelegere și învățare. 70,27% 81,25% 46,66%
e) Activități de informare – profesii. 60,27% 81,25% 76,66%
f) Alte tipuri de activități: organizarea timpului; gestionarea 

stresului, motivare etc. 
8,11% 93,75% –

Propunerile de activități au urmărit acoperirea 
a trei domenii care vizează dezvoltarea compe-
tențelor noncognitive (școlar, socio-emoțional și 
dezvoltarea carierei). Din perspectivă teoretică 
aceste subdomenii au o delimitare clară, însă în 
plan acțional regăsim aspecte comune. Activitățile 
care urmăresc dezvoltarea acestor abilități au în 
vedere: imaginea de sine, autoefi cacitatea școlară, 
autoreglarea învățării, gestionarea emoțiilor, rela-
ționarea cu ceilalți, abilitatea elevului de a elabora 
planuri de viitor. Sentimentul de autoefi cacitate 
are o legătură instrinsecă cu atitudinea elevului 
față de sine și rezultatele obținute de el (promo-
vabilitate, ierarhizare la nivel de grup, valorizare/
apreciere). Acestea se regăsesc refl ectate în rezul-
tate cuantifi cabile în plan școlar, în termeni de 
reușită sau nereușită academică. 

Analizând opțiunile elevilor constatăm că 
aceștia:

– conștientizează importanța abilităților sociale 
(comunicare, relaționare – item a);

– recunosc nevoia de sprijin pentru a face față 
cerințelor școlarității (item c și d);

Un aspect care a diferențiat grupurile de elevi, 
este specifi c mediului de proveniență. Elevii din 
mediul rural sunt interesați de conturarea unei 
opțiuni profesionale mult mai devreme, com-
parativ cu cei din mediul urban. Acest rezultat, 
poate fi  considerat un reper pentru introducerea 
timpurie a activităților de consiliere pentru 

orientare școlară și profesională în școlile din 
mediul rural.

Constatările prezentate susțin ideea pe care 
dorim să o promovăm referitoare la legătura 
intrinsecă dintre diferitele laturi ale procesului 
de consiliere din plan educațional. Concretizarea 
rezultatelor tuturor acestor activități o regăsim la 
fi nalul perioadei de școlaritate obligatorie într-o 
decizie de orientare școlară și profesională. La 
nivel general, această decizie este un rezultat 
specifi c consilierii pentru carieră.

Concluzii 

Un factor relevant pentru a descrie o „școală 
bună” este generat de evoluția pe care fi ecare copil 
o înregistrează din momentul începerii activității 
școlare și până în momentul încheierii statutului 
său de elev în respectiva instituție. Evoluția sa 
poate fi  cuantifi cată în achiziții cognitive net 
superioare față de ceea ce știa la început, dar și 
apreciată din perspectiva schimbărilor atitudinale 
sau comportamentale. Dacă el a venit dezorientat 
și la fi nal are o imagine despre ceea ce dorește să 
realizeze în viață, dacă era prea independent și la 
fi nal acceptă să lucreze și în grup, dacă dorește 
să își facă planuri de viitor în care include și alte 
etape de școlaritate putem afi rma că efectele sunt 
pozitive.Toate aceste elemente se vor refl ecta în 
calitatea învăţării și vor avea efecte pe termen 
lung asupra vieţii şi carierei lor.
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La nivel european se consideră că părăsirea 
timpurie a școlii constituie un risc pentru 
dezvoltarea societăţii. Este considerat un fenomen 
care trebuie să se regăsească în atenția factorilor 
de decizie, a practicienilor şi a benefi ciarilor din 
sistemul educaţional. Sugestiile de intervenție au 
ca mesaj de bază, recomandarea de a reconsidera 
„rolul consilierii și orientării în carieră în scopul 
prevenirii abandonului școlar”. Rezultatele stu di-
ilor efectuate au evidențiat probabilitatea ridicată 
pentru elevi de a continua studiile și de a fi  activi 
în procesul învățării, dacă au avut ocazia să își 
facă planuri referitoare la carieră.

Activitățile de consiliere, organizate în școli, 
au rolul de a-i determina pe elevi să devină con-
știenţi, să învețe să își contruiască și să moni-
torizeze singuri parcursul lor educaţional și pro-
fesional. Astfel, se evită apariția situației când 
tinerii care au abandonat școala se confruntă cu 
următorul paradox: nu au experiență profesională, 
nu pot să-și găsească un loc de muncă; cât timp 
nu lucrează, nu pot să dobândească experiență 
profesională. Din altă perspectivă abandonul 
școlar îi determină pe tineri să accepte orice loc 
de muncă pentru a-și asigura existența zilnică. 

Sugestii de urmat în cadrul programelor de 
consiliere: 

– crearea contextului pentru dezvoltarea com-
petențelor necesare de a face față cerințelor șco-
larității;

– crearea contextului pentru dezvoltarea 
competențelor noncognitive;

– crearea contextului pentru exersarea soft 
skilsurilor necesare adaptării la un loc de muncă;

Conform unui raport6, elaborat în cadrul pro-
iectului „Abandonul timpuriu și perspectivele 
tinerilor pe piața muncii” era prevăzut ca până 
în anul 2020 să fi e implementate măsuri care să 
faciliteze accesul tinerilor la servicii de consiliere 
în carieră.

Considerăm că o recomandare optimistă ar 
avea în vedere și elaborarea de măsuri, care să 
permită accesul la servicii de consiliere a elevilor 
în toate unitățile școlare, atât în mediul urban, dar 
în mod special cel rural, unde în prezent această 
oportunitate nu există. La nivel național încă nu 

6 A se vedea Balica, M. (coord.) (2010), Abandonul 
timpuriu şi perspectivele tinerilor pe piața muncii, Institutul 
de Științe ale Educației, București. 

regăsim în organigrama tuturor școlilor existența 
unui specialist în consiliere școlară.
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DREPTUL LA SĂNĂTATE AL PERSOANELOR VÂRSTNICE AFLATE ÎN 
ÎNGRIJIREA PE TERMEN LUNG

MARIUS MOCANU*

Abstract: 
The right to health is closely linked and dependent on the exertion of other human rights, both civil and political, as 

well as economic, social and cultural. With reference to the typology of the obligations that states have in realizing the 
right to health (to respect, protect and fulfi ll this right), particular features of specifi c groups such as the elderly should be 
considered. It is important that an integrated care model combines elements of preventive, curative and rehabilitative health 
care at national level. In this respect, older persons should also have access, where appropriate, to professional age-specifi c 
services. At the same time, the process of providing health care to older persons in care centers should not violate their 
other rights. Medication and medical care must be seen not only as elements to prolong life but also to improve its quality.

Keywords: right to health, medical services, obligations, older persons, care centers

Résumé:
Le droit à la santé est étroitement lié et dépendant de la réalisation des autres droits de l’homme, tant civils et politiques 

qu’économiques, sociaux et culturels. Concernant la typologie des obligations des Etats dans la réalisation du droit à 
la santé (de respecter, de protéger et d’exercer ce droit) il faut tenir compte des particularités spécifi ques des groupes 
vulnérables telles que les personnes âgées. Il est important de mettre en œuvre au niveau national un modèle intégré de 
soins qui devrait combiner des éléments de traitement préventif, curatif et de réhabilitation de leur santé. Dans ce sens, les 
personnes âgées doivent avoir accès, si nécessaire, à des services de spécialité spécifi ques à leur âge. En même temps, le 
processus d’octroi de l’assistance médicale aux personnes âgées dans les centres de soins ne doit pas enfreindre les autres 
droits. La médication et les soins médicaux doivent être vus non seulement comme des éléments de prolongement de la vie 
mais aussi comme moyen d’améliorer la qualité de leur vie.

Mots-clés: droit à la santé, services médicaux, obligations, personnes âgées, centres de soins

Prin intermediul comentariilor sale generale 
Comitetul ONU pentru drepturile economice, 
sociale și culturale (CESC) a defi nit, de-a lungul 
timpului, obligațiile conținute în articolele 2 și 
3 ale Pactului internațional privind drepturile 
economice, sociale și culturale, obligații asumate 
de către state prin ratifi carea acestui document. În 
paralel, refl ecțiile fi losofi ce și juridice au condus 
la crearea unui nou cadru în care au fost clasifi cate 
obligațiile statelor – atât negative, cât și pozi -
tive – în raport cu drepturile economice, sociale și 

un mediu sănătos, dreptul la dezvoltare durabilă formează 
a treia generaţie. Totodată există și păreri contrarii potrivit 
cărora istoria evoluției drepturilor omului la nivel național 
nu permite identifi carea apariției diferitelor drepturi ale 
omului în etape distincte. Realizarea unui astfel de demers 
ar face necesară și distincția între drepturile civile și 
politice, iar acestea din urmă au fost acceptate ca drepturi 
ale omului mult mai târziu decât unele drepturi civile, în 
unele țări chiar mai târziu decât drepturile economice și 
sociale. A se vedea A. Eide, A. Rosas, (2001), „Economic, 
social and cultural rights: A universal challenge”, în A. 
Eide, C. Krause & A. Rosas (coord.), Economic, social and 
cultural rights. A texbook, ediția a 2-a, Dordrecht, Boston & 
London: Martinus Nijhoff Publishers, p. 4.

Dreptul la sănătate, prevăzut într-o serie de 
tratate internaționale și regionale1, este în gene-
ral considerat ca făcând parte din categoria drep-
turilor economice, sociale și culturale. Acesta este 
strâns legat şi depen dent de realizarea celorlalte 
drepturi ale omului, atât civile și politice, precum 
dreptul la viaţă, la nediscriminare, interzicerea 
torturii, respectarea intimităţii, dreptul la 
informaţie, la libertatea de asociere, cât și 
economice, sociale și culturale, precum dreptul la 
hrană, la locuinţă, la muncă, la educaţie ș.a., fi ind 
un bun exemplu al faptului că nu există o distincție 
clară între cele două categorii de drepturi.2

* Cercet. științifi c. E-mail: marius.mocanu@irdo.ro.
1 Art.12 al Pactului internațional privind drepturile 

economice, sociale și culturale, art. 25 al Convenției 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități, art. 35 al 
Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și art. 
11 al Cartei Sociale Europene Revizuite.

2 Potrivit profesorului Karel Vasak, cel care a pus bazele 
acestei teorii în 1979, drepturile omului se impart în trei 
generații de drepturi: cele economice, sociale şi culturale 
reprezintă a doua generaţie, drepturile civile şi politice 
reprezintă prima generaţie, iar dreptul la pace, dreptul la 
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culturale.3 Potrivit acestei tipologii, recunoscută 
în literatura de specialitate și urmată de către 
CESC în practica sa consecventă și de către 
numeroase ONG-uri și instituții naționale pentru 
drepturile omului, există trei tipuri de obligații ce 
se impun statelor: de a respecta, de a proteja şi de 
a îndeplini. 

Ținând cont de această tipologie se poate 
observa faptul că dreptul la sănătate nu conține 
numai obligații care trebuie „îndeplinite”, 
de a furniza sau de a facilita disponibilitatea 
serviciilor legate de sănătate, dar și obligații „de 
a respecta” și „de a proteja” sănătatea oamenilor. 
Faptul că obligațiile negative de „a respecta” 
sunt inerente dreptului la sănătate subliniază 
interdependența și caracterul interconectat al 
drepturilor economice, sociale și culturale cu 
drepturile civile și politice, deoarece se constată 
că nu numai drepturile civile și politice au această 
dimensiune „negativă”.4

Cu privire la obligația de a respecta, 
Comitetul ONU pentru drepturile economice, 
sociale și culturale a subliniat faptul că această 
obligație se referă, în special, la interzicerea 
limitării de către state a accesului egal la servicii 
de sănătate preventive, curative și paliative 
pentru toate persoanele, inclusiv grupurile 
vulnerabile, persoanele vârstnice, persoanele 
cu dizabilități, solicitanții de azil și imigranții 
ilegali. De asemenea, se are în vedere și obligația 
de a se abține de la actele care afectează sănătatea 
oamenilor, cum ar fi  activitățile care cauzează 
poluarea mediului.

Obligația de a proteja include, printre altele, 
obligația statelor de a adopta o legislație sau de 
a lua alte măsuri care să asigure un acces egal la 
servicii de sănătate, inclusiv cele furnizate de către 
terți; de a se asigura că privatizarea sectorului 
de sănătate nu constituie o amenințare pentru 

3 A se vedea E. Riedel, G. Giacca și C. Golay (2014), 
„The Development of Economic, Social, and Cultural 
Rights in International Law”, E. Riedel, G. Giacca și C. 
Golay (coord.), în Economic, Social, and Cultural Rights In 
International Law. Contemporary Issues and Challenges, 
Oxford University Press, p. 18.

4 A se vedea B. Toebes (2001), „The right to health”, în 
A. Eide, C. Krause & A. Rosas (coord.), Economic, social 
and cultural rights. A texbook, ediția a 2-a, Dordrecht, 
Boston & London: Martinus Nijhoff Publishers,, p. 179.

disponibilitatea, accesibilitatea, acceptabilitatea 
și calitatea bunurilor și serviciilor de sănătate; 
și că practicienii din domeniul medical și alți 
profesioniști din domeniul sănătății respectă 
standardele adecvate de educație, competență și 
codurile de conduită etică.

Este important ca statele să adopte măsuri 
pentru a proteja toate grupurile vulnerabile sau 
marginalizate ale societății, în special femeile, 
copiii, adolescenții și persoanele în vârstă. Statele 
ar trebui, de asemenea, să se asigure că terții nu 
limitează accesul persoanelor la informații și 
servicii legate de sănătate.

Obligația de a îndeplini solicită un rol activ 
din partea statului, prin măsuri legislative, admi-
nistrative, bugetare, judiciare sau de altă natură, 
dar și prin adoptarea unor politici de sănătate 
la nivel național.5 Statele trebuie să asigure 
furnizarea de servicii de sănătate, inclusiv pro-
grame de imunizare împotriva bolilor infecțioase 
majore și să asigure un acces egal pentru toți 
la determinanții de bază ai sănătății, cum ar 
fi  alimente sigure și apă potabilă, servicii de 
salubritate și condiții adecvate de locuit.

Nu în ultimul rând statele trebuie să asigure 
formarea adecvată a medicilor și a altor cadre 
medicale, asigurarea unui număr sufi cient de 
spitale, clinici și alte facilități sanitare, precum 
și promovarea și susținerea înfi ințării de instituții 
care să ofere consiliere și servicii de sănătate 
mintală, distribuite echitabil în întreaga țară.6

În ceea ce privește dreptul persoanele vârstnice 
de a se bucura de cel mai înalt standard posibil 
de sănătate fi zică și mintală, CESC a atras atenția 
atât asupra necesității adoptării unei strategii 
naționale privind sănătatea persoanelor în vârstă, 
cât și asupra obligațiilor statelor părți de a asigura 
disponibilitatea, accesibilitatea, acceptabilitatea 
și calitatea asistenței medicale pentru aceste 
persoane.7 

Comitetul a mai clarifi cat faptul că dreptul 
persoanelor vârstnice la sănătate include dreptul 
fi ecăruia de a-și controla propria sănătate și 

5 CESC – Comentariul general nr. 14, par. 35.
6 A se vedea E. Riedel, G. Giacca și C. Golay, op. cit., 

pp. 18-20.
7 CESC – Comentariul general nr. 14, par. 36.
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propriul corp, precum și dreptul de a nu suferi 
intervenţii nedorite, de exemplu, un tratament 
medical neconsensual. Aceasta include, de 
asemenea, și dreptul la asistență medicală 
acordată la timp și în mod adecvat. În acest sens 
intervențiile în domeniul sănătății ar trebui să se 
bazeze pe controale periodice, iar măsurile fi zice 
și psihologice ar trebui să vizeze menținerea 
funcționalității și autonomiei persoanelor în 
vârstă.

În plan național art. 34 din Constituţie 
prevede că „dreptul la ocrotirea sănătăţii este 
garantat”. Astfel, statul este obligat să ia măsuri 
pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice. 
În interpretarea acestui articol se au în vedere, 
prin aplicarea art. 20 alin (1) al Constituției, 
prevederile art. 12 al Pactului internațional privind 
drepturile economice, sociale și culturale8, art. 
25 al Convenției privind Drepturile Persoanelor 
cu Dizabilități, art. 35 din Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene sau al art. 11 
al Cartei Sociale Europene Revizuite.

După cum arată și literatura de specialitate, 
dreptul la ocrotirea sănătății nu este un drept 
fundamental absolut, precum este dreptul la viață. 
În acest sens exercitarea sa poate fi  restrânsă în 
condițiile prevăzute de art. 53 din Constituție.9

În concordanță cu prevederile art. 34 alin. 
(2) din Constituție, statul are o serie de obligații
constituționale de a lua măsuri: pentru asigurarea
igienei publice, a sănătății publice, pentru
organizarea asistenței medicale și a sistemului
de asigurări sociale, pentru controlul exercitării
profesiilor medicale și a celor paramedicale,
precum și pentru protecția sănătății fi zice și
mintale a persoanei, care desigur sunt stabilite
prin lege.10

Astfel, Legea 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății11 defi nește și precizează 

8 CESC – Concluzii fi nale privind Olanda (E/C.12/
NDL/CO/4-5), noiembrie 2010.

9 A se vedea I. Muraru, E. S. Tănăsescu (coord.) (2008), 
Constituția României. Comentariu pe articole, Ch. Beck, 
p. 319.

10 A se vedea M. E. Iancu, G. Iancu, „Unele aspecte 
referitoare la dreptul fundamental la sănătate”, în Revista 
Drepturile Omului, nr. 1/2015, IRDO, pp. 22-23.

11 A se vedea G. Iancu, Drept constituțional și instituții 
politice, Ed. C. H. Beck,  București, 2014, p. 272.
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obligațiile constituționale și legale ale statului 
pentru garantarea dreptului prevăzut de art. 34 
din Constituție.12 Aceasta prezintă modul în care 
este organizată asistența medicală și sistemul de 
asigurări sociale de sănătate în România, sistem 
ce are la bază principiul contributivității.

Totodată, drepturile pacientului au fost 
reglementate prin Legea nr. 46/2003 care prevede 
că acesta are dreptul la îngrijiri medicale de cea 
mai înaltă calitate de care societatea dispune, 
în conformitate cu resursele umane, fi nanciare 
şi materiale. Această lege conferă pacientului 
o serie întreagă de drepturi precum dreptul
de a refuza o intervenţie medicală și de a îi fi  
explicate consecinţele refuzului sau ale opririi
actelor medicale13. De asemenea, în cazul în care
se cere consimţământul reprezentantului legal,
pacientul trebuie să fi e implicat în procesul de
luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de
înţelegere.

Totuși, potrivit studiilor realizate, se constată că 
deși există norme de aplicare a acestei legi, ea nu 
este cunoscută de către pacienți, fi e din ignoranță, 
fi e din insufi cienta informare a populației făcută 
de Ministerul Sănătății.14

De asemenea, Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap prevede că persoanele cu dizabilități, 
familiile acestora sau reprezentanţii lor legali 
au dreptul la toate informaţiile referitoare la 
diagnosticul medical şi de recuperare, la serviciile 
şi programele disponibile, în toate stadiile 
acestora, precum şi la drepturile şi obligaţiile în 
domeniu. În România, persoanele cu dizabilități 
benefi ciază de asistenţă medicală gratuită, inclusiv 
de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul 
ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate.15

Potrivit legislației naționale, în centrele 
pentru vârstnici sunt asigurate atât servicii 
socio-medicale (care constau în: ajutor pentru 

12 Republicată în M. Of., partea I, nr. 652/2015.
13 A se vedea I. Muraru, E. S. Tănăsescu (coord.), op. 

cit., p. 320.
14 A se vedea art. 13 din Legea 46/2003 privind drepturile 

pacienților, publicată în M. Of., partea I, nr. 51/2003. 
15 A se vedea O. Popescu (2009), Sistemul de sănătate și 

drepturile sociale, IRDO, București, p. 49.
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menţinerea sau readaptarea capacităţilor fi zice 
ori intelectuale; asigurarea unor programe de 
ergoterapie; sprijin pentru realizarea igienei 
corporale) cât și servicii medicale (care constau în: 
consultaţii şi tratamente la cabinetul medical, în 
instituţii medicale de profi l sau la patul persoanei, 
dacă aceasta este imobilizată; servicii de îngrijire-
infi rmerie; asigurarea medicamentelor;asigurarea 
cu dispozitive medicale; precum și consultaţii şi 
îngrijiri stomatologice).16 Conform Nomencla-
torului pentru servicii sociale17, căminele pentru 
persoane vârstnice oferă servicii de îngrijire 
medicale curente asigurate de asistenți/asistente 
medicale precum și alte activităţi, după caz, de 
asistenţă medicală asigurată de medic geriatru, 
internist sau medic de familie, terapii de recuperare 
fi zică/psihică/mintală.

Realizarea dreptului persoanelor vârstnice 
de a se bucura de cel mai înalt standard posibil 
de sănătate fi zică și mintală necesită o atenție 
deosebită în cadrul centrelor de îngrijire pentru 
vârstnici. Este important ca în procesul de 
oferire a asistenței medicale celelalte drepturi 
ale rezidenților să nu fi e încălcate. Medicația 
și îngrijirea medicală trebuie văzute nu doar ca 
elemente pentru a prelungi viața, ci și pentru a 
contribui la îmbunătățirea calității acesteia. De 
asemenea, este important de reținut că îngrijirea 
medicală nu necesită întotdeauna administrarea 
unor medicamente, ea putând implica și restrân-
gerea sau modifi carea dietei sau mobilității 
persoanei. În consecință, acordarea unui tratament 
medical adecvat este important pentru menținerea 
dreptului la viață al benefi ciarilor și asigurarea 
faptului că aceștia sunt capabili să participe 
efectiv la viața centrului, inclusiv la activitatea de 
zi cu zi și la viața socială și culturală.18

În cadrul proiectului „Drepturile persoanelor 
vârstnice şi îngrijirea pe termen lung” (2015-

16 A se vedea I. M. Zlătescu (coord.) (2015), Evoluția 
protecției și promovării drepturilor persoanelor cu 
dizabilități în România, IRDO, București, p. 57.

17 Cheltuielile pentru servicii medicale, materiale 
sanitare, dispozitive medicale şi medicamente sunt 
acoperite/suportate din fondurile şi în condiţiile prevăzute 
de reglementările privind asigurările sociale de sănătate.

18 Hotărârea nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum 
şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale.

2017)19, coordonat de Reţeaua Europeană de 
Instituţii Naţionale pentru Drepturile Omului 
(ENNHRI), Institutul Român pentru Drepturile 
Omului a desfășurat activități de monitorizare în 
8 centre de îngrijire pentru persoane vârstnice din 
România (6 din sistemul public și 2 din sistemul 
privat, 5 din mediul rural și 3 din mediul urban) 
fi ind analizat modul în care sunt respectate o serie 
de drepturi, de importanță majoră pentru această 
categorie de persoane, printre care și dreptul de 
a se bucura de cel mai înalt standard posibil de 
sănătate.

Cu privire la asigurarea accesului la un medic 
de familie20 din cercetarea realizată de Institut 
s-a constatat că toate centrele vizitate au o formă 
de colaborare cu un medic de familie/cabinet 
de medicină de familie la care sunt înscriși 
rezidenții în momentul admiterii. Cu toate acestea 
posibilitatea reală de a opta pentru un anumit 
medic de familie există doar în mediul urban acolo 
unde sunt mai mulți furnizori de servicii medicale 
și unde benefi ciarii care provin din localitatea în 
care se afl ă centrul își pot păstra medicul lor de 
familie cu care au dezvoltat o anumită relație.

În schimb, mediul rural se confruntă cu un 
defi cit de medici ceea ce duce adesea la existența 
unui singur medic care îngrijește de sănătatea 
locuitorilor din 2-3 sate, comune, uneori și mai 
multe.21 Cu toate acestea 2 centre din cele 5 
vizitate în mediul rural au raportat o colaborare 

19 A se vedea Northern Ireland Human Rights 
Commission (2012), In Defence of Dignity. The Human 
Rights of Older People in Nursing Homes, Belfast, p. 50.

20 Proiectul a urmărit să determine o abordare din 
perspectiva drepturilor omului a îngrijirii persoanelor 
vârstnice în Europa, clarifi carea standardelor internaţionale 
şi regionale aplicabile în domeniu şi formularea de 
recomandări către factorii decidenţi la nivel european 
pentru efi cientizarea protecţiei acestor persoane, precum 
şi creşterea gradului de recunoaştere a rolului instituţiilor 
naţionale pentru drepturile omului în domeniu. A se vedea 
European Network of National Human Rights Institutions 
(2017), The Human Rights of Older Persons in Long-term 
Care in Europe, ENNHRI, http://www.ennhri.org/IMG/
pdf/ennhri_hr_op_web.pdf.

21 Potrivit standardelor minime de calitate pentru 
serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale 
destinate persoanelor vârstnice, centrul înscrie benefi ciarii 
la un medic de familie sau facilitează accesul acestora la un 
cabinet de medicină de familie. De asemenea, atunci când 
în regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului, 
sunt prevăzute servicii medicale furnizate de medici, 
centrul/furnizorul de servicii poate angaja un medic/medici 
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cu 2 medici generaliști cu care aveau contract 
de prestări servicii pentru program redus (½ de 
normă).

Personalul din centrele vizitate a raportat 
diferite tipuri de colaborare cu medicii de 
familie. Astfel, în patru centre medicii fac vizite 
săptămânale, după programul de la cabinet, și 
ori de câte ori sunt solicitați de către asistenții 
medicali. Rezidenții intervievați au confi rmat 
faptul că medicul de familie vine în vizită la 
ei atunci când este solicitat. Pentru mai multe 
investigații primesc trimitere către spitalele din 
apropiere.22 

O situație aparte s-a constatat în cazul centrului 
privat pentru vârstnici cu afecţiuni somatice, 
afecțiuni neurologice, boli asociate și alte afecțiuni 
(auditiv, vizual), unde, datorită afecțiunilor lor, 
rezidenții benefi ciază de un program de îngrijire 
și recuperare atent monitorizat de medici. 
Centrul colaborează cu doi medici de familie, un 
medic specialist psihiatru și un medic specialist 
neuropsihiatru, fi ind zilnic un medic în centru.

Standardele internaționale din domeniul 
drepturilor omului subliniază necesitatea unei 
abordări integrate în îngrijirea persoanelor 
vârstnice, care să combine elemente de tratament 
preventiv, curativ și de reabilitare a sănătății 
acestora23. În acest sens, persoanele vârstnice 

specialişti sau poate încheia contracte de prestări servicii 
cu aceştia.

Pentru ca o persoană asigurată să poată benefi cia de 
servicii medicale gratuite (trimitere către medicul specialist) 
și, totodată, de medicamente compensate, aceasta trebuie 
să fi e înscrisă pe lista unui medic de familie care are 
contract cu casa de asigurări de sănătate. Potrivit art. X din 
Contractul cadru care reglementează condiţiile acordării 
asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale 
de sănătate pentru anii 2014– 2015. Pacienții au dreptul 
să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa 
de asigurări de sănătate la care se asigura, în condițiile 
prezentei legi și a contractului-cadru. De asemenea, au 
dreptul să fi e înscriși pe lista unui medic de familie pe care 
îl solicită, dacă îndeplinesc toate condițiile prezentei legi, 
suportând cheltuielile de transport dacă opțiunea este pentru 
un medic din altă localitate.

22 A se vedea Consiliul National al Persoanelor 
Vârstnice (2015), Problematica vârstnicilor din mediul 
rural, București, p. 30.

23 Într-un centru public vizitat în mediul rural exista 
o colaborare cu medicul din comuna de care aparține 
localitatea în care se afl ă Centrul (la 10km distanță). Era 
o colaborare mai mult din perspectiva asigurării rețetelor 
compensate pentru benefi ciari, medicul ne făcând vizite la 

trebuie să aibă acces atunci când este nevoie și 
la alți medicii de diferite specialități: psihiatru, 
geriatru, stomatolog, ginecolog etc.

Astfel, studiul realizat de Institut a arătat 
faptul că accesul la un medic geriatru este practic 
inexistent în toate centrele vizitate, pornind de la 
lipsa acestuia din echipa multidisciplinară care 
evaluează persoanele vârstnice la admiterea lor în 
centru şi apoi periodic24 şi până la lipsa acestuia 
din spitalele la care sunt trimiși rezidenții pentru 
diferite analize.

Cu privire la accesul la servicii de psihiatrie, 
majoritatea centrelor publice asigură, prin 
intermediul Direcțiilor în subordinea cărora se 
afl ă, accesul la un specialist. Acesta fi e este adus 
în centru pentru a evalua/reevalua rezidenții 
la un anumit interval de timp (unele centre au 
raportat reevaluări la interval de o lună altele nu 
au dat un interval de timp clar), fi e rezidenții sunt 
trimiși la cabinetul acestuia atunci când intervin 
schimbări în comportamentul lor și li se modifi că 
tratamentul. 

Toate centrele vizitate, publice și private, 
au raportat că atunci când apar modifi cări de 
comportament sunt trimiși la specialist.

Conform standardelor minime de calitate, un 
centru rezidenţial trebuie să asigure programe 
de recuperare/reabilitare în scopul menţinerii 
sau ameliorării autonomiei funcţionale a bene-
fi ciarului. Accesul la servicii de fi zioterapie și 
kinetoterapie, care ar putea avea un rol important 
în recuperarea benefi ciarilor, este realizat în 
mod diferit. Astfel, din cele 6 centre publice 
pentru persoane vârstnice vizitate, 4 oferă, prin 
intermediul DGASPC-ului în subordinea cărora 
sunt, accesul la astfel de servicii organizate în 
cadrul unor centre de recuperare. Accesul se face 
în funcție de programări și liste de așteptare, 
în unele centre numărul celor care ajung să 
benefi cieze în mod real fi ind relativ mic. Un 
singur centru dispunea de un cabinet dotat pentru 

centru pentru a vedea pacienții. Pentru orice fel de problemă 
care depășea nivelul de pregătire al asistentelor era chemată 
ambulanța, localitatea fi ind situată la aproximativ 30-40 
km de cel mai apropiat spital. Rezidenții intervievați au 
confi rmat faptul că nu fuseseră vizitați de medic de câteva 
luni. În același timp personalul de specialitate consideră ca 
nu este necesară prezența unui medic permanent în centru.

24 CESC – Comentariul general nr. 6.
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astfel de servicii, rezidenții confi rmând utilizarea 
acestor servicii. De asemenea, doar într-un singur 
centru public vizitat benefi ciarii nu aveau acces la 
astfel de servicii. 

Centrele private vizitate asigură la sediul lor 
accesul la astfel de servicii pentru persoanele 
vârstnice afl ate în îngrijirea lor. Acest lucru se 
realizează fi e prin intermediul voluntariatului unor 
specialiști in domeniu, a colaborării cu o facultate 
de profi l prin asigurarea practicii pentru studenți, 
fi e printr-o colaborare de natură fi nanciară cu un 
specialist. 

Finanțarea limitată și acoperirea necorespunză-
toare a nevoilor specifi ce îngrijirii pe termen lung 
au impact asupra protecției drepturilor persoanelor 
vârstnice afl ate în centrele de îngrijire. Lipsa 
personalului din centre poate avea implicații 
pentru asigurarea îndeplinirii sarcinilor de îngrijire 
personală. Aceasta, la rândul său, poate avea 
implicații asupra igienei generale și a sănătății 
acestora. De asemenea, lipsa specialiștilor (asistenți 
sociali, medici geriatri), care ar trebui să evalueze 
persoanele vârstnice inițial și periodic și să facă 
recomandări pentru întocmirea planului individual 
de intervenție reprezintă o problemă cu care se 
confruntă sistemul de asistență socio-medicală 
pentru persoane vârstnice. Totodată, se constată 
că la nivel național repartizarea furnizorilor este 
inegală, oferta de servicii fi ind mult mai redusă 
pentru localitățile mici și pentru cele rurale, în care 
sunt active doar organizațiile neguvernamentale, 
iar instituțiile publice oferă puține servicii de 
îngrijire pentru vârstnici.
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II. RAPORT DE ACTIVITATE AL INSTITUTULUI ROMÂN 
PENTRU DREPTURILE OMULUI

– 2018 –

INTRODUCERE

calitate de instituţii create şi fi nanţate de stat, 
acestea se bucură de legitimitate şi de acces la 
factorii de decizie politică. În acelaşi timp, ele 
sunt mandatate să coopereze îndeaproape cu 
societatea civilă. În felul acesta pot să acţioneze 
ca o punte între societatea civilă şi autorităţi, fi ind 
independente (de ambele). 

Principalele criterii pe care o instituție națională 
de drepturile omului trebuie să le îndeplinească 
potrivit Principiilor de la Paris sunt: 

 un mandat „cât mai extins posibil” bazat 
pe standardele universale ale drepturilor 
care să includă dubla responsabilitate, 
atât de a promova cât şi de a proteja toate 
drepturile omului (de la civile şi politice la 
economice, sociale şi culturale);

independenţă faţă de guvern;
 independenţă garantată fi e prin Constituţie, 
fi e prin legislaţie;

putere adecvată de investigare;
pluralism;
resurse umane şi fi nanciare adecvate.
Pe baza acestora, instituţiile naţionale pentru 

drepturile omului au capacitatea de a aborda în 
mod cuprinzător şi consecvent problemele lega-
te de drepturile omului, precum şi de a integra 
conceptul drepturilor omului în politicile guver-
namentale, în legislaţie şi în conştientizarea 
opiniei publice.

Alinierea la aceste Principii este necesară ca 
o măsură de recunoaştere şi întărire a rolului 
instituţiilor naţionale de drepturile omului în asi-
gurarea aplicării standardelor internaţionale în 
domeniul drepturilor omului.

Organizaţiile regionale şi internaţionale au 
încurajat şi au sprijinit în mod activ înfi inţarea 

1. Principiile de la Paris

Conform Principiilor referitoare la Statutul 
Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile Omului 
(Principiile de la Paris) 1 acestea sunt organisme 
independente, stabilite prin legislaţia naţională 
având mandatul de a proteja şi promova drepturile 
omului din statul respectiv. Prin înfi inţarea lor, 
aceste instituţii sunt „elemente cheie ale unui 
sistem efi cient de protecţie a drepturilor omului, 
care creează o punte între decalajele dintre nor-
mele internaţionale privind drepturile omului 
şi implementarea acestora la nivel naţional.” 
Prin cooperarea cu alţi actori implicaţi la nivel 
naţional, european şi internaţional, instituţiile 
naţionale pentru drepturile omului au menirea 
de a sprijini persoanele fi zice să îşi exercite 
drepturile fundamentale şi de a semnala încălcări 
ale acestora.

Instituţiile naţionale de drepturile omului 
(INDO) au atribuţii ce privesc monitorizarea, 
cer ce tarea, consilierea guvernului şi parla men-
tului, raportarea către organismele internaţionale, 
soluţionarea plângerilor, asigurarea de asistenţă, 
educaţia în domeniul drepturilor omului, infor-
marea privind noutăţile în materie de drepturile 
omului, identifi carea unor exemple de bune prac-
tici.

INDO au o poziţie unică ce le permite să 
promoveze drepturile omului și să acționeze în 
baza mandatului pentru protecția acestora. În 

1 Principiile de la Paris – Principii referitoare la Statutul 
Instituțiilor Naţionale pentru Drepturile Omului, formulate 
la prima conferinţă consacrată instituţiilor naţionale de 
drepturile omului, de la Paris 7-9 Octombrie 1991, devenite 
document ofi cial al Adunării Generale ONU prin Rezoluția 
48/134, în 1993.
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acestor instituții. În 1997, de exemplu, Comitetul 
de Miniştri al Consiliului Europei a adoptat 
Recomandarea R (97) 14 şi Rezoluţia R (97) 
11, invitând statele membre să instituie INDO 
efi ciente, iar Consiliul Europei să dezvolte 
activităţi de cooperare cu acestea. Recent, 
Comitetul de Miniştri a adoptat Recomandarea 
CM / Rec (2018) 11 privind „Necesitatea conso-
lidării protecţiei şi promovării spaţiului societăţii 
civile în Europa”, care subliniază atât rolul INDO 
în promovarea şi protejarea unui mediu favorabil 
pentru drepturile omului cât şi ameninţările cu 
care acestea se confruntă. 

Pentru a permite cooperarea și schimbul reci-
proc de informații și practici între instituțiile 
naționale, precum și reprezentarea acestora în 
relația cu organizațiile internaționale și regionale 
cu atribuții în domeniul drepturilor omului au fost 
create Alianţa Globală a Instituțiilor Naționale 
pentru Drepturile Omului (GANHRI) – la nivelul 
ONU și patru rețele regionale, dintre care și Re-
ţeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru 
Drepturile Omului (ENNHRI) în 2013.

2.  Tipologia instituțiilor naționale de 
drepturile omului

Principiile de la Paris nu fac referire la un 
model sau o structură particulară de instituție 
națională pentru drepturile omului. Statele sunt 
libere să decidă cel mai bun tip de INDO pentru 
scopurile lor interne. 

Există mai multe tipuri de instituții naționale 
pentru drepturile omului cu mandate diferite, prin-
cipalele modele de instituții întâlnite în Europa 
fi ind cele de tipul: comisie, institut sau centru și 
instituție de tip ombudsman.

Instituții de tip Comisie, sunt instituţii hibride 
care combină mai multe mandate, inclusiv cele 
ale organismului pentru egalitate și sunt conduse 
de un comisar sau de un colegiu de comisari 
(Comisia pentru egalitate și drepturile omului 
din Irlanda, Comisia pentru drepturile omului din 
Irlanda de Nord, Comisia pentru drepturile omului 
din Scoția Comisia Națională Consultativă pentru 
Drepturile Omului din Franța).

Instituțiile de tip Ombudsman sunt, în general, 
instituții conduse de o singură persoană (nu au un 
for de conducere colectiv), desemnarea se face de 
către parlament, iar mandatul privește apărarea 
drepturilor cetățenilor în raporturile acestora cu 
autoritățile publice, în principal protecția juri-
dică individuală, concentrându-se pe tratarea 
plângerilor privind administrarea defectuoasă (ex: 
Avocatul Poporului din România, Ombudsmanul 
din Spania, Portugalia, Ungaria, Lituania).

Instituțiile de tip Institut sau Centru au, în 
general, o bază științifi că și se concentrează pe 
acordarea de consiliere guvernului și parlamentului 
cu privire la politici și legislație, precum și pe 
activități de monitorizare și asigurarea educației 
pentru drepturile omului. (ex: Institutul Român 
pentru Drepturile Omului, Institutul German pen-
tru Drepturile Omului, Institutul Danez pentru 
Drepturile Omului, Institutul Olandez pentru 
Drepturile Omului, Centrul pentru Drepturile 
Omului din Finlanda). 

La 25 de ani de la adoptarea Principiilor de 
la Paris și în contextul actual cu numeroase pro-
vocări la adresa drepturilor și libertăților funda-
mentale, instituțiile naționale au rolul de a acţiona 
ca mecanisme de control şi echilibru pentru 
păstrarea democraţiei şi a statului de drept.

Instituțiile naționale pentru drepturile omului 
trebuie să pună mai mult accent pe mandatul lor de 
sensibilizare, folosind noi metode de comunicare. 
În acest sens, este necesară o colaborare strânsă cu 
alte organisme naţionale pentru drepturile omului, 
cu societatea civilă şi cu apărătorii drepturilor 
omului, precum şi cu mecanismele regionale şi 
internaţionale privind drepturile omului.

3.  Institutul Român pentru Drepturile 
Omului

Institutul Român pentru Drepturile Omului 
(IRDO) organism independent, cu personalitate 
juridică, înfi inţat prin lege – Legea nr. 9/1991, 
repre zintă prima instituţie naţională pentru drep-
turile omului creată în România după 1989.

Prin înfi inţarea acestui organism autorităţile 
române răspundeau, la acea vreme, preocupărilor 
ONU, OSCE şi Consiliului Europei, care prin nu-
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me roase rezoluţii și recomandări încurajau cre a-
rea şi dezvoltarea unor instituţii naţionale inde-
pendente cu atribuţii specifi ce în domeniul pro-
mo vării şi protecţiei drepturilor omului şi prin alte 
mijloace decât cele din sfera judiciară.

IRDO a urmat în evoluţia sa respectarea 
Principiilor de la Paris şi s-a dezvoltat şi potrivit 
cerinţelor formulate de organizațiile internaționale 
și regionale.2 Ancorându-şi preocupările în reali-
tăţile concrete ale fi ecărei perioade, ale fi ecărei 
etape, Institutul a avut permanent în vedere 
organizarea unui cadru corespunzător şi crearea 
unor mijloace adecvate pentru aplicarea şi 
respectarea concretă a drepturilor omului, pentru o 
mai bună cunoaştere şi conştientizare a lor, atât de 
către instituţiile publice, cât şi de către persoanele 
fi zice, cu atât mai mult cu cât România este 
membră a ONU, a OSCE, a Consiliului Europei 
şi a Uniunii Europene. 

Institutul a făcut demersuri în cursul anului 2018 
pentru modifi carea legii de înfi ințare nr. 9/1991, 
în scopul consolidării mandatului și conformării 
la Principiile de la Paris. În acest sens, membri 
ai Comisiei pentru drepturile omului, culte și 
problemele minorităților naționale din Camera 
Deputaților și-au asumat o inițiativă legislativă de 
modifi care a legii.

3.1. Misiune 
Mandatul IRDO, potrivit legii de înfi inţare, 

este de a asigura o mai bună cunoaştere de către 
organismele publice, asociaţiile neguvernamentale 
şi cetăţenii români a problematicii drepturilor 
omului, a modului în care drepturile omului 
sunt garantate în alte ţări. De asemenea, scopul 
Institutului este să informeze opinia publică 
de peste hotare, organismele internaţionale, în 
legătură cu modalităţile practice prin care drep-
turile omului sunt asigurate şi respectate în 
România.

Principalele direcţii de interes, potrivit celor 
trei generaţii de drepturi, sunt: drepturile copilului; 
respingerea oricărei forme de discriminare bazată 
pe sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, 

2 Rezoluţia A/RES/48/134 a Adunării Generale a ONU 
și Recomandările R (79) 16 şi (97) 14 ale Comitetului de 
Miniştri al Consiliului Europei.

limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau 
de orice altă natură, apartenenţa la o minoritate 
naţională, statut socio-economic, proprietate, 
naştere, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală; 
combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei; 
drepturile solicitanţilor de azil; respectarea vieţii 
private şi protecţia datelor cu caracter personal; 
accesul la justiţie, drepturile economice, sociale, 
politice şi civile. 

Institutul Român pentru Drepturile Omului, în 
conformitate cu atribuţiile stabilite prin legea de 
înfi inţare, și-a desfășurat activitatea de cercetare, 
educare, formare de formatori, informare şi edi-
tare de publicaţii şi lucrări de specialitate în 
anul 2018 urmărind obiectivele sale prioritare – 
diseminarea şi aprofundarea cunoştinţelor privind 
drepturile omului potrivit normelor şi standardelor 
internaţionale în domeniu; promovarea instru-
mentelor juridice şi mecanismelor internaţionale, 
regionale şi naţionale existente în domeniul 
drep turilor omului; dezvoltarea strategiilor şi 
acţiu nilor cu caracter educaţional în dome-
niul drepturilor omului prin realizarea de parte-
neriate cu instituţiile publice şi organizaţiile 
neguvernamentale; încura jarea atitudinilor și 
comportamentelor pozitive, a modalităţilor de 
abordare a problematicii drep turilor omului 
nu ca pe simple norme abstracte, ci în legătură 
nemijlocită cu diferitele situaţii şi provocări reale 
de ordin social, economic, cultural şi politic.

În conceperea programului de activitate pe 
anul 2018 al Institutului Român pentru Drepturile 
Omului au fost avute în vedere, printre altele: 
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 
2030, Cadrul multianual pentru perioada 2018 – 
2020 al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale 
a Uniunii Europene (FRA), Programul anual 
de lucru al FRA, Strategia Europeană pentru 
persoanele cu handicap (2010–2020), Rezoluţia 
nr. 21/14 privind „Programul mondial pentru 
educaţie în domeniul drepturilor omului” a 
Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (faza 
a 3-a a Planului de acţiune 2015-2019).

În desfășurarea activității sale de-a lungul 
anului 2018, Institutul a colaborat, ca de fi ecare 
dată, cu instituţii publice, mediul academic, 
organizaţii neguvernamentale cu preocupări în 
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domeniul drepturilor omului care au asigurat 
Institutului o capacitate sporită de acţiune, în 
îndeplinirea atribuţiilor conferite de Legea 
nr. 9/1991. 

3.2. Structură 
Potrivit art. 5 din Legea nr. 9/1991 de 

înfi inţare a Institutului Român pentru Drepturile 
Omului, acesta „este condus de un Consiliu 
General, cuprinzând reprezentanţi ai grupurilor 
parlamentare, membri ai Comisiei pentru 
drepturile omului şi cetăţeanului a Senatului 
şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale a Adunării 
Deputaţilor, precum şi oameni de ştiinţă şi 

reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale 
din domeniul drepturilor omului, desemnaţi 
de birourile permanente ale celor două camere 
ale Parlamentului şi validaţi de acestea. 
Consiliul general desemnează dintre membrii 
săi un Comitet Director, format din 7 persoane: 
parlamentari, oameni de ştiinţă, reprezentanţi ai 
organizaţiilor neguvernamentale şi directorul 
executiv. Directorul executiv reprezintă Institutul 
ca persoană juridică, conform reglementărilor 
în vigoare, iar Comitetul Director asigură 
conducerea activităţii curente a Institutului”.

Structura de personal a Institutului este cea pre-
văzută în anexa la Legea nr. 9/1991. Aşa cum rezul-
tă din organigrama ataşată (a se vedea Anexa I).
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Activitatea Institutului în domeniul cercetării 
s-a concentrat pe studierea diferitelor aspecte legate 
de promovarea şi respectarea drepturilor omului 
şi a urmărit îndeaproape respectarea Principiilor 
de la Paris care evidenţiază importanţa elaborării 
de programe de cercetare şi educaţie în domeniul 
drepturilor omului şi punerea acestora în practică 
în şcoli, universităţi şi cercuri profesionale.

Având în vedere misiunea de a contribui la 
edifi carea în ţara noastră a unei culturi a drepturilor 
omului, Institutul a consacrat eforturile sale în 
domeniul cercetării unor teme vizând drepturile 
din toate generaţiile de drepturi ale omului: civile 
şi politice (prima generaţie), economice, sociale 
şi culturale (a doua generaţie), dreptul la pace, 
dreptul la un mediu sănătos, dreptul la dezvoltare 
durabilă (a treia generaţie), dreptul la fericire (a 
patra generaţie). 

Studiile realizate în anul 2018 au abordat 
o tematică generală; altele au fost consacrate 
instru mentelor şi mecanismelor privind protecţia 
şi promovarea drepturilor omului, precum şi 
evoluţiei acestora în timp; au fost, de asemenea, şi 
studii dedicate unor drepturi anume. In elaborarea 
acestora am avut în vedere, totodată, atât legislaţia 
naţională din domeniul drepturilor omului cât şi 
documentele internaţionale şi regionale devenite 
parte din dreptul intern prin ratifi carea acestora 
de către România. 

Rapoartele şi studiile realizate în cadrul Insti-
tutului au fost valorifi cate şi prin intermediul 
evenimentelor organizate de Institut. Ne referim 
atât la manifestări organizate de Institut (a se 
vedea Anexa III. A.), cât şi la acţiunile 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 adresată Institutului de către orga-
nizaţii 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 
III. B.) ilustrează faptul că Institutul s-a făcut 

remarcat atât pe plan naţional, cât şi internaţional, 
prin rigoarea şi consecvenţa implicării în 
protecţia şi promovarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului.

1. Drepturile copilului şi tânărului

În ceea ce privește problematica amplă a 
drepturilor copiilor și tinerilor, trebuie evidențiat 
că Institutul, prin atribuțiile sale de cercetare, 
promovare, informare și formarea unor largi cate-
gorii de public pe diversele sub-tematici care se 
încadrează domeniului menționat, este chemat 
să îndeplinească aceste activități în strânsă cola-
borare, nu numai între departamentele amintite, 
ci și cu publicul căruia i se adresează ori cu 
instituțiile și organizațiile partenere.

Ținând cont de realitatea socială, de modifi cările 
apărute în plan legislativ la nivel național dar și 
regional și internațional, de programele și pro-
iectele autorităților sau inițiativele societății 
civile, este necesară o continuă actualiza re a 
cercetărilor din acest domeniu.

În urma cercetărilor desfășurate cu privire la 
consumul de mediu virtual în rândul copiilor și 
tinerilor, dar și cu privire la protecția datelor cu 
caracter personal, prin analiza legislației naționale 
și celei a Uniunii Europene, în special a Directivei 
europene privind protecția datelor și a literaturii 
de specialitate, a fost elaborat un suport de curs 
intitulat Drepturile copiilor în lumea virtuală. 
Materialul a fost valorifi cat în cadrul cursurilor 
și evenimentelor organizate de sectorul formare.

Discuțiile și consultările cu partenerii cu care 
Institutul are acorduri și proiecte de colaborare, 
ținând cont de diversitatea misiunilor asumate de 
aceștia, precum și de destinatarii acestor proiecte, 
au determinat ca o parte din cercetările Institutului 
să se axeze asupra unor tematici de actualitate 
și mai ales de strictă utilitate destinate acestora. 
Partenerii cu care a colaborat Institutul cuprind 
MEN, CCD-uri, ISJ-uri, instituții de învățământ 
preuniversitar, universități sau departamente ale 
acestora, DGASPC-uri, organizații neguver na-
mentale, instituții culturale, edituri. 

I. CERCETARE, STUDII ŞI ARII TEMATICE
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Un exemplu relevant este oferit de crearea unui 
suport de curs pe tematica bullying-ului. În urma 
cercetărilor desfășurate în cadrul Institutului și a 
participării reprezentanților IRDO la o serie de 
evenimente dedicate acestei teme, care au permis 
acestora aprofundarea problematicilor prioritare 
în domeniu și a rezultatelor implementării unor 
seturi de bune practici, a fost realizat suportul de 
curs dedicat acestei teme. 

O altă temă de interes pentru cercetare a 
reprezentat și dreptul la protecție împotriva 
violenței. Cercetările și suporturile de curs 
realizate au cuprins aspecte privind diferitele 
forme pe care violența le poate avea: violența 
în cadrul instituțiilor de învățământ, violența 
în mediul virtual, confl ictele care pornesc de la 
puncte de vedere diferite, discriminările, bullying-
ul etc.

În acest sens, pentru copii s-au dezvoltat 
suporturi de curs și documentații simplifi cate 
și sintetizate, atractive ca formă și conținut, 
cu aplicații interactive (ex: cursul Drepturile 
copilului pentru copii este însoțit de un joc de rol, 
cel care privește dreptul la educație este gândit 
ca o poveste cu mai multe etape etc). Pentru 
tineri s-au dezvoltat tematici mai aprofundate, 
însoțite de studii de caz, de fi lme, de prezentări 
powerpoint etc. Acestea au vizat nediscriminarea, 
rasismul, egalitatea de gen etc.

Dar copiii nu sunt singurii destinatari ai 
cercetărilor și suporturilor de curs. Adulții, fi e că 
sunt cadre didactice, asistenți sociali, consilieri 
școlari, metodiști, inspectori, părinți etc. trebuie 
să ia contact cu problematica drepturilor celor 
cărora le asigură exercitarea unor drepturi. Astfel, 
Institutul a conceput materiale documentare 
destinate acestora, concretizate în suporturi de curs 
pe tematici variate: Dreptul la protecție al copiilor 
pentru personalul din instituții și organizații, 
Drepturile copilului în mediul școlar, Drepturile 
copilului în lumea virtuală, Disciplina școlară și 
drepturile copilului, Drepturile persoanelor cu 
dizabilități etc.

Nu în ultimul rând, IRDO oferă: consultanță 
în domeniul său de expertiză în cadrul proiectelor 
instituționale dezvoltate de alte entități publice 
sau ONG-uri care se ocupă de domeniul 
drepturilor copilului (ex: proiectul Erasmus + 
(No. 2017-1-FR01-KA219-037270) al Colegiului 

„Carol I” cu privire la egalitatea de gen); materiale 
de cercetare, broșuri și reviste colaboratorilor care 
au nevoie de documentație specifi că, participă la 
dotarea bibliotecilor școlare cu reviste sau alte 
produse editoriale realizate în urma cercetărilor.

Astfel, cercetările realizate în cadrul 
Institutului au avut în vedere necesitățile resimțite 
de cei direct interesați de problematică. O parte 
din ele au constituit baza unor suporturi de curs, 
studii, publicații completate în funcție de noile 
modifi cări legislative sau de exigențele provenite 
de la profesioniștii domeniului.

De asemenea, cercetările trebuie să țină cont de 
numeroasele ramifi cații și sub-tematici ale fi ecărui 
drept, ceea ce echivalează cu o multiplicare și o 
diversifi care de abordări în funcție de necesități 
și tematici, precum și să fi e adaptate în funcție 
de categoriile de vârstă și de profi lurile socio-
profesionale variate. 

2. Drepturile femeii

În consens cu atingerea obiectivului 5 al 
Agendei 2030 şi cu recomandările Comitetului 
ONU privind implementarea Convenţiei ONU 
pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare 
faţă de femei şi a Convenţiei Consiliului Europei 
privind prevenirea şi combaterea violenţei 
împotriva femeilor şi a violenţei domestice 
(Convenţia de la Istanbul), IRDO şi-a continuat 
strategia de promovare şi implementare a 
standardelor internaţionale privind drepturile 
femeilor prin activităţi de cercetare, formare, 
organizarea de seminarii, dezbateri, simpozioane, 
campanii de conştientizare cu privire la drepturile 
femeilor şi la combaterea violenţei.

IRDO îşi axează activitatea în domeniul 
drepturilor femeilor pe arii, precum: promovarea 
egalităţii de gen, accesul femeilor la justiţie, la 
servicii de sănătate, reprezentativitatea femeilor 
la nivel decizional, combaterea violenţei 
împotriva femeilor şi a violenţei domestice, 
dreptul familiei, protecţia drepturilor categoriilor 
vulnerabile (femei migrante, femei cu dizabilităţi, 
femei aparţinând unor minorităţi etnice, femei 
care trăiesc în mediul rural), trafi cul de persoane 
şi exploatarea sexuală, precum şi accesul la 
informare în mediul rural. 
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Pe parcursul anului 2018, Institutul a susţinut 
şi promovat implementarea recomandărilor 
Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării 
faţă de femei, recomandări primite ca urmare 
a evaluării periodice a României privind 
implementarea Convenţiei ONU pentru 
eliminarea tuturor formelor de discriminare 
împotriva femeilor.

Deşi iniţial răneşte individual, violenţa are 
consecinţe nefaste asupra familiei şi a societăţii. 
În pofi da unei legislaţii naţionale favorabile, 
violenţa împotriva femeilor s-a agravat faţă de 
anul trecut, iar fenomenul este recunoscut la nivel 
guvernamental.

Ţinând cont de realitatea din societatea 
românească şi de recente modifi cări pe plan 
legislativ, IRDO şi-a propus identifi carea unor noi 
modalităţi şi căi de comunicare cu actorii implicaţi 
în combaterea violenţei împotriva femeilor. 

În acest sens, Institutul, în colaborare cu 
Asociaţia Femeilor din România – Împreună 
(AFRI), a continuat seria de consultări cu 
societatea civilă în domeniul drepturilor femeilor, 
precum şi schimbul de bune practici, în efortul 
comun de cooperare şi consolidare a capacităţilor 
pentru combaterea violenţei împotriva femeilor şi 
fetelor. Aceste consultări au avut ca scop: 

cooperarea cu organismele de promovare a 
egalității de gen şi a combaterii violenţei 
împotriva femeilor din perspectiva 
discriminării față de femei;

 identifi carea provocărilor și oportunităților 
privind atingerea egalităţii de gen şi a 
egalităţii în drepturi.

În vederea identifi cării unor soluţii viabile 
pentru combaterea violenţei împotriva femeilor şi 
fetelor, în acest an, grupul de lucru pe drepturile 
femeilor (grup constituit în 2017) a inclus și 
ONG-uri ce participă activ în Reţeaua naţională 
pentru combaterea violenţei, precum Asociaţia 
SOLWODI, Fundaţia Sensiblu, Asociaţia Anais. 

Grupul urmărește să acţioneze pentru 
promovarea şi protecţia drepturilor femeilor 
şi fetelor. În acest sens s-a angajat în analiza 
multidisciplinară a fenomenului de violenţă 
împotriva femeilor, prin implicarea unor 
practicieni ai dreptului, cercetători, consilieri, 
experţi în psihologie şi sociologie, reprezentanţi 
ai forţelor de ordine şi ai mediului academic. 

De asemenea, grupul şi-a propus să identifi ce 
modalităţi de comunicare cu această categorie 
numeroasă a femeilor care aleg tăcerea în 
detrimentul drepturilor lor.

În cadrul activităților desfășurate de grupul 
de lucru s-au analizat consecinţele actelor de 
violenţă domestică asupra familiei şi societăţii, 
dar mai ales s-au identifi cat problemele cu care 
se confruntă factorii implicaţi în combaterea 
violenţei împotriva femeilor. Au fost prezentate 
exemple de cazuri concrete şi de bune practici, au 
fost discutate aspecte privind lipsa de încredere 
a victimelor în sistemul judiciar și continuarea 
propagării unor imagini stereotipe a femeii în 
materiale publicitare.

Evoluţiile din legislaţia naţională au fost 
analizate și în cadrul dezbaterii cu tema „O 
viaţă fără violenţă este dreptul fi ecărei femei” 
organizată în parteneriat cu Asociaţia Femeilor 
din România – Împreună (AFRI) cu prilejul Zilei 
Internaţionale a Combaterii Violenţei Împotriva 
Femeilor. Sunt necesare noi reglementări care să 
combată imaginea stereotipă a femeii în reclamele 
şi în materialele didactice care prezintă o imagine 
degradantă a femeii, promovată des voluntar sau 
involuntar în mijloacele de informare în masă.

Deoarece conştientizarea opiniei publice 
reprezintă un element cheie în stoparea violenţei, 
anul acesta IRDO s-a alăturat campaniei 
internaţionale „Să spunem NU violenţei împotriva 
femeilor #sayNO_UNiTE în parteneriat cu şcoli 
gimnaziale şi licee, unde au avut loc dezbateri 
despre fapte de viaţă şi traume ale violenţei 
domestice, fi zice, verbale sau psihologice. 

Alte evenimente la care IRDO a participat 
în calitate de co-organizator sau invitat au 
fost: „Hărţuirea la locul de muncă un fenomen 
îngrijorător”, eveniment organizat de YWCA 
România, Asociaţia Femeilor din România – 
Împreună şi Asociaţia Română de Psihologie 
Medicală. De asemenea, Institutul și-a exprimat 
punctul de vedere în cadrul unui eveniment 
organizat de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 
Cuza” din Bucureşti şi de Ambasada Danemarcei.

Este necesară o mai bună cunoaştere a 
drepturilor femeilor în România, pentru ca acestea 
să poată deveni active în lupta împotriva sărăciei 
şi a violenţei, în afi rmarea lor pe piaţa muncii sau 
în iniţiative antreprenoriale. 
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3. Vârstnici

Creşterea numărului de persoane în vârstă 
reprezintă o tendinţă majoră la nivel global care se 
refl ectă tot mai mult și în societatea românească. 
Multiplele probleme cu care persoanele vârstnice 
se confruntă, restricționarea drepturilor, inclusiv 
dreptul la autonomie, participare, accesul la 
educaţie şi formare, la sănătate şi asistenţă socială 
refl ectă o lipsă de adaptare a întregului sistem la 
nevoile acestora. Este necesară o abordare amplă 
din perspectiva drepturilor omului, o preocupare 
pentru toţi, indiferent de sector, public sau privat.

În acest sens, Institutul și-a asumat calitatea de 
a acţiona ca o punte de legătură între societatea 
civilă şi autorităţi, asigurând platforma de comu-
nicare şi centralizare necesară lucrărilor în ca-
drul unui grup de lucru pe probleme privind 
respectarea drepturilor persoanelor vârstnice și 
îngrijirea pe termen lung. 

La nivel național, studiile realizate au pus în 
evidență numeroase provocări cu care se confruntă 
persoanele în vârstă precum discriminarea, sărăcia 
și abuzul care le restricționează grav drepturile 
omului și contribuția lor la societate. Deși preo-
cupările legate de îmbătrânirea populației nu sunt 
noi, ele necesită soluții care să conducă efectiv la 
recunoașterea nevoilor și contribuției particulare 
din acest grup.

Constituirea în 2018 a unui grup de lucru axat 
pe această temă reprezintă o etapă continuatoare 
a proiectului „Drepturile persoanelor vârstnice 
şi îngrijirea pe termen lung” (2015-2017), coor-
donat de Reţeaua Europeană de Instituţii Naţio-
nale pentru Drepturile Omului (ENNHRI), în 
cadrul căruia a participat și IRDO împreună cu 
alte instituții naționale de drepturile omului, pro-
iect care a urmărit ca fi nalitate clarifi carea stan-
dardelor internaţionale şi regionale aplicabile 
în domeniu şi formularea de recomandări către 
factorii decidenţi la nivel european pentru efi -
cien tizarea protecţiei acestor persoane, precum 
şi creşterea gradului de recunoaştere a rolului 
instituţiilor naţionale pentru drepturile omului în 
domeniu.

Grupul de lucru reunește reprezentanţi ai 
auto rităţilor cu atribuţii în domeniu, precum şi 
reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale 
şi ai organizaţiilor profesionale și are drept scop 

identifi carea unor probleme și a unor soluții la 
nivel național, precum și a unor căi comune de 
acțiune între actori instituționali cu atribuții și 
preocupări pentru asigurarea respectării drep-
turilor persoanelor vârstnice.

4. Persoanele cu dizabilităţi

Cercetările și studiile desfășurate în cadrul 
Institului cu privire la promovarea și protecția 
drepturilor persoanelor cu dizabilități au avut în 
vedere, pe parcursul anului 2018, o serie de teme 
importante precum: dreptul la sănătate, dreptul la 
mobilitate personală, dreptul la securitate sau la 
protecție socială, la egalitate şi la nediscriminare, 
drepturile femeilor cu dizabilităţi, educaţia inclu-
zivă și recunoaşterea capacităţii juridice a persoa-
nelor cu dizabiliăți.

Acestea au fost valorifi cate prin intermediul 
punctelor de vedere exprimate de IRDO în cadrul 
întâlnirilor și discuțiilor avute cu diferite comisii 
din cadrul Camerei Deputaților și Senatului 
României.

În acest sens, la sesizarea primită din partea 
Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de 
şanse, culte şi minorităţi din Senatul României 
cu privire la Proiectul de Lege privind sistemul 
unitar de pensii publice, Institutul a prezentat 
un punct de vedere în care a evidențiat o serie 
de aspecte privind egalitea și nediscriminarea 
persoanelor cu dizabilități și dreptul acestora de 
a se bucura de drepturile lor în condiții de ega-
litate cu ceilalți. A fost subliniat faptul că prin 
adoptarea unor acţiuni pozitive față de persoanele 
cu dizabilități nu se realizează o încălcare a prin-
cipiului nediscriminării. Cu toate acestea, exis-
tența unor distincţii între diferitele categorii de 
persoane cu dizabilităţi cu privire la dreptul la 
pensie reprezintă o formă de discriminare.

De asemenea, Institutul a fost solicitat să pre-
zinte poziția sa și în legatură cu o serie de pro-
iecte legislative cu impact asupra drepturilor 
per soanelor cu dizabilități, în special cu privire 
la dreptul la viață independentă și integrarea în 
comunitate a persoanelor cu dizabilități și mobi-
litatea personală a acestora. IRDO a subliniat că 
fără sprijin pentru mobilitate personală, prevăzut 
în art. 20 din CDPD, barierele către o viață inde-
pendentă în cadrul comunității continuă să existe 
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pentru multe persoane cu dizabilități. În acest 
sens, furnizarea de mijloace, de dispozitive de 
mobilitate, de tehnologii de asistare şi a unor 
forme active de asistenţă şi de intermediere de 
calitate, reprezintă o condiție prealabilă pentru 
incluziunea și participarea deplină a persoanelor 
cu dizabilități în comunitățile respective. Este 
importantă asigurarea accesului la servicii adec-
vate și accesibile fi nanciar, la dispozitive și alte 
tipuri de asistență specifi ce cerințelor legate 
de dizabilitate, în special pentru persoanele cu 
dizabilități care trăiesc în sărăcie. 

De asemenea, Institutul a fost solicitat de 
către Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi din Senatul României să furnizeze un 
punct de vedere privind Proiectul de modifi care a 
Legii sănătăţii mintale. În acest sens, cercetările 
efectuate în cadrul Institutului au fost valorifi cate 
în materialul prezentat de Institut. IRDO a atras 
atenția asupra faptului că potrivit comentariilor 
şi recomandărilor diferitelor mecanisme interna-
ţionale şi regionale, dreptul la sănătate nu poate fi  
realizat în izolare, acesta fi ind în strânsă legătură 
cu principiul nediscriminării şi cu alte principii, 
precum cel al autonomiei individuale, participării 
şi incluziunii sociale, al respectării diferenţelor, 
al accesibilităţii, şi al egalităţii de şanse. Deciziile 
legate de tratamentul medical şi psihiatric trebuie 
să aibă la bază consimţământul liber exprimat şi 
în cunoştinţă de cauză al persoanei şi să respecte 
autonomia, voinţa şi preferinţele acesteia. S-au 
făcut precizări legate și de necesitatea îmbunătăţirii 
condiţiilor de trai şi a tratamentului în instituţiile 
de îngrijire publică, precum și asupra faptului că 
restricţiile luate față de persoanele cu dizabilități 
trebuie să fi e legale, necesare şi proporţionale cu 
circumstanţele individuale şi să includă garanţii 
pentru o cale de atac efi cientă.

A fost continuată colaborarea cu Asociaţia 
Română de Psihiatrie Medico-Legală, prin parti-
cipare ca partener la evenimentele organizate și 
oferirea de expertiză cu privire la ceea ce repre-
zintă dizabilitatea din perspectiva drepturilor 
omului, interpretarea şi implementarea CDPD. 
În acest sens, precizăm masa rotundă cu tema 
„Reglementarea executării măsurilor de siguranță 
cu caracter medical – o necesitate pentru Româ-
nia”, organizată în parteneriat cu Senatul României 
– Comisia pentru egalitate de șanse în parteneriat 

cu Camera Deputaților, Asociația Română de 
Psihiatrie Medico-Legală și Consiliul Național al 
Dizabilității din România.

IRDO acordă un rol important dialogului 
și parteneriatului cu organizațiile persoanelor 
cu dizabilități. Astfel, IRDO a organizat și a 
participat la dezbateri şi consultări cu organi-
zaţiile neguvernamentale cu privire la viața inde-
pendentă și integrarea în comunitate, educaţia 
incluzivă a persoanelor cu dizabilități. Precizăm 
în acest sens conferința cu tema „Accesibilitate, 
tehnologie asistivă și inovare” organizată de 
Consiliul Național al Dizabilității din România în 
parteneriat cu Asociația Națională a Nevăzătorilor 
din România, Asociația Națională a Surzilor din 
România, Asociația Persoanelor cu Handicap 
Neuromotor din România, Asociația Distrofi cilor 
Muscular din România precum și dezbaterea pe 
tema „Bariere în calea unei vieţi independente” 
organizată de Consiliul Naţional al Dizabilităţii din 
România în parteneriat cu Institutul Român pentru 
Drepturile Omului și Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a Camerei 
Deputaţilor, pentru marcarea Zilei europene pentru 
viață independentă, recunoaşterea şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Nu în ultimul rând, IRDO a continuat cola borarea 
cu celelalte instituții naționale pentru drep turile 
omului din Europa, participând la eve nimentele 
organizate de Alianţa Globală a Instituţiilor 
Naţionale pentru Drepturile Omului (GANHRI) și 
ENNHRI în cooperare cu Biroul Înaltului Comisar 
pentru Drepturile Omului și Agenția Drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene (FRA).

5. Nediscriminare

Discriminarea cunoaște diferite forme de 
mani festare, de la marginalizarea unor categorii 
socio-economice la împiedicarea în întregime sau 
parţială, directă sau indirectă a recunoaşterii drep-
turilor unor persoane de a se bucura, în condiții 
de egalitate cu ceilalți, de drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului recunoscute în dreptul 
internaţional. Caracterul universal al drepturilor 
omului presupune recunoaşterea fără niciun fel de 
restricţii a diversităţii umane, care indiferent de 
deosebirile dintre indivizii aparţinând unor rase, 
etnii, categorii de vârstă, comunităţi religioase 
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sau de altă natură nu oferă niciun argument pentru 
manifestări de excluziune şi de discriminare sau 
forme de intoleranţă şi agresivitate. 

Institutul s-a implicat în organizarea unor 
evenimente privind promovarea standardelor 
internaţionale şi conştientizarea efectelor pe 
care le produce discriminarea asupra drepturilor 
omului prin acţiuni destinate educaţiei tinerilor, 
în sensul responsabilizării şi implicării active în 
societate, prin înţelegerea şi combaterea oricăror 
forme de discriminare.

Studiile realizate în cadrul Institutului au fost 
valorifi cate şi în cadrul acțiunilor organizate de 
IRDO în parteneriat cu colaboratorii săi. Asfel, 
evenimentul desfășurat la Şcoala Superioară „N. 
Kretzulescu” din Bucureşti, a avut ca principal 
obiectiv aprofundarea cunoştinţelor elevilor cu 
privire la Holocaust şi la drepturile omului, la 
cunoaşterea şi înţelegerea contextului istoric în 
care au avut loc ororile Holocaustului, precum şi 
la înţelegerea semnifi caţiei acestuia. 

Educaţia adecvată şi informarea corectă pot 
preveni manifestările de ură, de discriminare sau 
de dispreţ faţă de semenii noştri, ce pot apărea fi e 
datorită unor infl uenţe negative, fi e unor tendinţe 
rasiste şi de excluziune socială. Acesta a fost şi 
scopul campaniei de informare şi conştientizare 
consacrate Săptămânii de solidaritate cu 
popoarele, care luptă contra discriminării rasiale, 
iniţiată de IRDO alături Fundaţia Adolescenţa 
și Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din 
Ploiești, desfășurată în perioada 17-27 martie 
2018, sub forma Caravanei „Împreună pentru 
o lume mai bună” (Together for a better world) 
„Diversity –Never enought” şi care a fost aleasă 
ca Best Practices pentru anul 2018– Exemplu de 
activitate de succes, de UNITED Secretariat. Au 
fost organizate o serie de manifestări, și întâlniri 
cu publicul ţintă, prezentări media, workshop-
uri pe teme, precum: toleranţă, diversitatea 
umană, unitatea, incluziunea, nondiscriminarea, 
egalitatea în drepturi şi libertăţi, respectul între 
oameni, respectul demnităţii umane S-a urmărit 
în acest sens conştientizarea opiniei publice cu 
privire la pericolul reprezentat de discriminare şi 
rasism în contextul globalizării.

Institutul a fost invitat să își exprime punctul de 
vedere în cadrul acţiunii din 17 octombrie cu tema 
„Nediscriminarea și egalitatea de șanse – valori 

fundamentale promovate de Carta Diversității”, 
in cadrul proiectului European IDEAS, coordonat 
de DOBROVITA – Slovenia, cu parteneri din 
sectorul public si privat din Romania, Slovenia 
și Croația și susținut de Comisia Europeană, prin 
programul DG Justiție si Consumatori. 

Alte evenimente ce au vizat combaterea 
discriminării, xenofobiei şi intoleranţei, în cadrul 
cărora Institutul şi-a exprimat opinii formulate 
în baza studiilor şi cercetărilor efectuate, a fost 
şi acţiunea „Apărători ai drepturilor omului în 
acţiune”. în care Institutul Român pentru Drep-
turile Omului în parteneriat cu Colegiul „Spiru 
Haret” din Bucureşti s-a alăturat campaniei de 
com batere a fascismului şi antisemitismului, 
iniţia tivă a comunităţii internaţionale de a crea un 
front comun împotriva violenţelor şi a ideologiilor 
inspirate de ură şi xenofobie. Prin această acțiune 
s-a urmărit lansarea către publicul larg, în special 
către tineri, a unui semnal de alarmă în scopul 
conştientizării pericolului actual al mişcărilor 
naţionaliste şi de extremă dreaptă a căror recurenţă 
atinge un indice îngrijorător la ora actuală. 

La evenimentul din 26 noiembrie cu tema „O 
viaţă fără violenţă este dreptul fi ecărei femei” 
organizat de IRDO în parteneriat cu Asociaţia 
Femeilor din România – Împreună (AFRI) cu 
prilejul Zilei Internaţionale a Combaterii Vio-
lenţei Împotriva Femeilor şi a perioadei celor 
16 zile de activism (numită şi zilele portocalii), 
IRDO a valorifi cat cercetările sale privind com-
baterea violenţei domestice, prin campanii de 
conştientizare, dezbateri, care promovează res-
pectarea drepturilor femeii, combaterea violenţei 
şi a discriminării femeilor şi promovarea ega-
lităţii de şanse. Prin această dezbatere IRDO şi-a 
propus identifi carea unor noi modalităţi şi căi 
de comunicare între Institut şi societatea civilă 
privind combaterea violenţei împotriva femeilor, 
educaţia, promovarea egalităţii de şanse şi accesul 
la justiţie, accesul la sănătate şi combaterea 
trafi cului cu fi inţe umane.

6. Migraţie, azil

Migraţia reprezintă una dintre ariile tematice în 
care Institutul Român pentru Drepturile Omului 
și-a desfășurat activitatea pe parcursul anului 
2018, prin acțiuni de promovare a drepturilor 
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migranţilor şi azilanţilor, studii şi cercetări 
întreprinse în domeniu, programe de formare, 
organizarea de dezbateri, mese rotunde, precum 
şi prin campanii de sensibilizare şi conştientizare 
în rândul tinerei generaţii cu privire la pericolul 
rasismului şi la protecţia drepturilor refugiaţilor. 
Temele abordate au avut în vedere aspecte privind 
rolul migranţilor, refugiaţilor şi al fenomenului 
migrării din perspectiva drepturilor omului, dreptul 
la muncă și formare profesională a benefi ciarilor 
unei forme de protecție internațională, de 
consiliere psihologică a refugiaților. 

Cu prilejul Zilei Mondiale a Refugiatului, 
Institutul Român pentru Drepturile Omului a 
reunit în 2018 reprezentanți ai unor instituții 
naționale, organizații internaționale și ai societății 
civile în cadrul mesei rotunde „Protecția și 
integrarea refugiaților în societate”, eveniment 
organizat în parteneriat cu Consiliul Naţional 
Român pentru Refugiaţi şi cu Asociaţia Femeilor 
din România. Au fost dezbătute aspecte privind 
provocările și oportunitățile integrării în societate 
a refugiaților și migranților, accesul acestora la 
justiţie, activitatea de protecție și promovare a 
drepturilor lor, lupta cu prejudecățile inerente 
ale societății și importanța contribuției acestor 
persoane în viața comunității. Printre participanţii 
la eveniment s-au numărat reprezentanți ai 
Consiliului Național Român pentru Refugiați, 
(CNRR), ai Avocatului Poporului, ai Biroului 
Înaltului Comisariat pentru Refugiați din România 
(UNHCR), ai Inspectoratului General pentru 
Imigrări (IGI), precum și ai Asociației Femeilor 
din România. Această masă rotundă a reprezentat 
un pas înainte în consolidarea cooperării dintre 
instituţiile naţionale, organizaţiile internaţionale 
şi societatea civilă pentru o integrare reală a 
refugiaţilor în societatea românească.

În perioada 10 septembrie – 20 decembrie 
2018, Institutul a coordonat proiectul privind 
Promovarea și respectarea drepturilor refugiaților 
și solicitanților de azil în România. Studiul, la care 
a participat și un student al Facultății de Științe 
Umaniste, din cadrul Universității din Leiden, 
Olanda, s-a concentrat pe nivelul de aplicare 
şi implementare a legislaţiei internaţionale şi 
naţionale privind respectarea drepturilor omului 
pentru toate categoriile de migranţi. Pornind de 
la ideea că retorica populistă apărută ca reacţie la 

valul migraţionist în Europa devine o potenţială 
ameninţare la adresa drepturilor migranţilor şi 
că statele au tendinţa de a reduce aceste drepturi, 
subiectul cercetării s-a axat pe situaţia migranţilor 
din România, ca studiu de caz, dar şi o analiză din 
perspectivă comparată. 

În procesul cercetării s-a urmărit o analiză 
tematică a legislaţiei, jurisprudenţei şi a poli-
ticilor publice privind drepturile specifi ce ale 
migranţilor precum cetăţenia, sănătatea, dreptul 
la locuinţă şi educaţie. De asemenea, în cadrul 
acestui proiect au fost intervievaţi reprezentanţi ai 
Centrului de documentare și cercetare în domeniul 
integrării migranților, ai Asociaţiei române pentru 
promovarea sănătăţii, ai Consiliului Naţional 
Român pentru Refugiaţi și ai Agenției Înaltului 
Comisariat ONU pentru Refugiaţi. Totodată, au 
avut loc discuții și cu reprezentanții Inspectoratului 
General pentru Imigrări în vederea organizarii 
unor vizite de lucru la centrele regionale de cazare 
și proceduri pentru solicitanții de azil din Giurgiu 
și din București. 

În cadrul colaborării dintre Ministerul Afa-
ce rilor Interne, Direcţia Generală Anticorupţie, 
Inspectoratul General pentru Imigrări şi Inspec-
toratul General al Poliţiei de Frontieră, Institutul 
a fost invitat să prezinte în cadrul unor întâlniri și 
programe de formare aspecte privind promovarea 
şi protejarea drepturilor omului din perspectiva 
forţelor de poliţie, cu aplicabilitate pe domeniul 
sensibil al migraţiei. Au fost abordate tematici 
precum: rolul responsabililor cu aplicarea legii 
în protejarea drepturilor omului, conform docu-
mentelor internaţionale şi regionale cu o relevanţă 
sporită pentru cadrele din poliţie, drepturile 
migranţilor, cu accentuarea necesităţii de adap-
tabilitate a măsurilor în cazuri speciale sau în 
situaţii vizând categorii vulnerabile: migranţii 
victime ale infracţiunilor, refugiaţii, solicitanţii 
de azil, copiii sau persoanele cu nevoi speciale. 
De asemenea au fost vizate tematici precum 
nedis criminarea, realizarea unui profi ling care 
să nu aibă ca punct de pornire o „caracteristică 
pro tejată” (sexul, rasa, culoarea pielii, originea 
etnică sau socială, limba, religia, convingerile, 
opiniile politice, apartenenţa la o minoritate, 
statutul social, naşterea, handicapul, vârsta, 
relaţionarea cu minorităţile etc).
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În efortul de a sensibiliza şi conştientiza tânăra 
generaţie şi opinia publică cu privire la drepturile 
migranţilor şi refugiaţilor, IRDO s-a alăturat 
campaniilor: Săptămâna Europeană împotriva 
Rasismului şi a campaniei iniţiate de ONU 
„Alături de Refugiați” (#WeStandWithRefugees).

De asemenea, precizăm că IRDO a elaborat 
rapoarte cu privire la promovarea şi protecţia 
drepturilor migranţilor în România la solicitarea 
Reţelei Europene – ENNHRI dar şi a Alianţei 
Globale a Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile 
Omului (GANHRI) şi a Asociaţiei Francofone a 
Comisiilor Naţionale pentru Drepturile Omului 
(AFCNDH).

7. Accesul la justiţie 

Liberul acces la justiţie este recunoscut 
legislativ ca un drept, ca principiu constituţional 
prin intermediul căruia se garantează exercitarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 
cât şi ca o premisă esenţială a existenţei statului 
de drept.

Conform legislaţiei internaţionale şi europene 
a drepturilor omului, noţiunea de acces la justiţie 
obligă statele să garanteze oricărei persoane 
dreptul de a se adresa instanţei sau, în anumite 
circumstanțe, de a se adresa unui alt organism 
pentru soluţionarea alternativă a litigiilor, în 
vederea obţinerii unei măsuri reparatorii în cazul 
în care se constată că drepturile persoanei au fost 
încălcate. Prin urmare, acesta reprezintă un drept 
ce permite persoanelor să îşi exercite alte drepturi. 
Acest drept este înscris în art.10 din Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului, în art. 14, pct. 
1 din Pactul Internaţional cu privire la Drepturile 
Civile şi Politice, în art. 6, pct. 1 din Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului, în art. 47 din 
Carta drepturilor fundamentale a UE precum 
şi în art. 21 din Constituţia României. Intrarea 
în vigoare a Protocolului nr.16 la Convenţia 
Euro peană a Drepturilor Omului facilitează 
implementarea la nivel național a Convenției 
europene și a protocoalelor sale, garantează 
respectarea prevederilor acestora și va diminua 
practicile neunitare prin extinderea jurisdicției 
Curții, care în acest fel vor fi  mai aproape de 
procedurile judiciare în curs.

Dreptul la un proces echitabil, dreptul la 
consiliere, apărare şi reprezentare, dreptul la 
un remediu efectiv, la soluţionarea în timp util 
a litigiilor au constituit, şi în acest an, teme de 
cercetare, care rămân mereu de actualitate, atât 
prin modifi cările legislative ce au avut loc cât 
şi prin jurisprudenţă. Acestea au fost fructifi cate 
fi e în cadrul unor acţiuni la care au fost prezenţi 
reprezentanţii IRDO, fi e au constituit material de 
lucru sau documentar pentru justiţiabilii care s-au 
adresat Institutului.

Printre acţiunile care s-au desfăşurat în acest 
an se numără şi cea de-a 7-a ediţie a Conferinţei 
internaționale „Efi cienţa normelor juridice” ce a 
avut ca temă „Democrația prin legea civilă, legea 
penală și justiție”, organizată la Cluj Napoca, 
de Facultatea de Drept Cluj-Napoca din cadrul 
Universității Creștine Dimitrie Cantemir București, 
în parteneriat cu IRDO, Academia Română, 
Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Isto rie „George 
Bariţiu” al Academiei Române – Departamentul 
de cercetări socio-umane, Insti tutul de Știinţe 
Administrative, Chişinău, Republica Moldova etc.

Participare la seminarul „Implementarea 
Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii 
Europene” organizat de Agenția pentru Drepturile 
Fundamentale ale UE (FRA) în parteneriat cu 
Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale 
pentru Drepturile Omului (ENNHRI), în cadrul 
căruia s-au discutat aspecte privind aplicarea 
Cartei UE în activitatea instituţiilor naţionale 
pentru drepturile omului (INDO) în programele de 
formare continuă la nivel național, în cercetările, 
recomandările și punctele de vedere realizate 
de INDO, precum și colaborarea dintre FRA și 
INDO în acest domeniu.

8. Agenda 2030

Institutul Român pentru Drepturile Omului 
are în vedere o abordare a Agendei 2030 și a 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) din 
perspectiva drepturilor omului, prin analiza celor 
17 ODD și a celor 169 de obiective aferente se 
evidențiază convergența strânsă a acestora cu pre-
vederile instrumentelor internaționale din dome-
niul drepturilor omului. 

Astfel, Institutul urmărește armonizarea 
modalităţilor de implementare la nivel naţional a 
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Agendei 2030 în raport cu angajamentele asumate 
de România la nivel internațional în domeniul 
drepturilor omului și, totodată, cu recomandările 
mecanismelor ONU primite de statul român. 

Pe parcursul anului 2018 Institutul a urmărit, 
în cadrul activităților desfășurate de Institut 
pe diferite arii tematice, și aspecte privind 
implementarea Obiectivului 4 – educația de 
calitate, Obiectivul aferent 4.7 – educaţia pentru 
drepturile omului, dezvoltare durabilă şi cetăţenie 
globală, prin care se promovează conceptul 
valorilor şi atitudinilor de susţinere a propriilor 
drepturi şi a drepturilor celorlalţi, a Obiectivului 
5 – egalitate de gen și a Obiectivului 16 – pace, 
justiţie şi instituţii efi ciente.

9.  Conferința Anuală a Drepturilor 
Omului

În contextul aniversării a 70 de ani de la 
adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor 
Omului şi a 25 de ani de la adoptarea Principiilor 
de la Paris privind rolul instituţiilor naţionale 
pentru promovarea şi protecţia drepturilor omu-
lui, Institutul Român pentru Drepturile Omului, 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi pro ble-
mele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru drepturile omului, egalitate de 
şanse, culte şi minorităţi a Senatului, au organizat, 

în data de 10 decembrie 2018, conferinţa „Rolul 
instituţiilor naţionale pentru drepturile omului în 
contextul provocărilor actuale”, ce a avut loc la 
Muzeul Municipiului Bucureşti, Palatul Şuţu.

Evenimentul a constituit un dialog, deschis şi 
constructiv, între instituţiile cu atribuţii şi preo-
cupări în domeniul promovării şi protecţiei drep   -
turilor omului, mediul academic şi orga ni za ţiile 
neguvernamentale cu preocupări în dome niu, 
prezenți la dezbateri fi ind reprezentanți ai: UNICEF 
România, Comisiei pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei 
Deputaţilor, Adjunct al Avocatului Poporului pen-
tru domeniul drepturilor omului, egalitate de şanse 
între bărbaţi şi femei, culte religioase şi mino-
rităţi naţionale, Consiliului de monitorizare a 
implementării Convenţiei ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi, Inspectoratul General 
pentru Imigrări, Consiliului Național al Dizabilității 
din România, Universitatea N. Titulescu, Fundația 
Crucea Alb-Galbenă etc. 

Conferința a avut două secțiuni, cu două teme 
mari de dezbatere: „Instituţiile naţionale pentru 
drepturile omului – cadru deschis de dialog şi 
iniţiative comune” şi „Mijloace şi căi de acţiune 
ale instituţiilor naţionale pentru promovarea şi 
protecţia drepturilor omului”.
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II. PROGRAME DE FORMARE ŞI ACTIVITĂŢI 
DE EDUCAŢIE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI

permanenta adaptare informaţională şi formativă 
a personalului.

Pornind de la direcțiile stabilite de sectorul 
formare pentru anul 2018, privind benefi ciarii, 
tematicile și parteneriatele încheiate, strategia 
departamentului a avut ca deziderate:

– să acceseze o paletă cât mai largă de public 
țintă; 

– să atingă o gamă cât mai largă din tematicile 
drepturilor omului;

– să dezvolte rețeaua de parteneri din 
comunitate și instituționali;

– să diversifi ce modalitățile de adresare către 
public, pe lângă oferta de cursuri și ateliere 
concepând și susținând și alte tipuri de evenimente 
care să contribuie la promovare(dezbateri, cam-
panii de informare, schimburi de experiență, 
concursuri de creativitate plastică sau/și eseuri pe 
anumite teme privind cultura drepturilor omului);

– să susțină cursuri, evenimente, concursuri 
etc. atât în București, cât și în țară.

În ceea ce priveşte categoriile de benefi ciari, în 
2018 acestea au fost variate şi gândite pe anumite 
evenimente, pentru a valorifi ca la maximum 
impactul acestora, vizate fi ind mai mulți actori 
ai procesului de educaţie în domeniul drepturilor 
omului, ca de exemplu copii, părinţi şi educatori 
ori asistenţi sociali dintr-o comunitate dată.

Vorbim astfel despre un public foarte diver-
sifi cat care, pe parcursul anului 2018, s-a 
familiarizat cu noţiuni fundamentale legate de 
drepturile omului sau care, prin acţiunile iniţiate 
de IRDO alături de parteneri, a putut aprofunda 
una dintre tematicile incluse în sfera conceptuală 
a drepturilor şi libertăţilor umane. Printre aceștia 
amintim: elevi (din şcoli şi licee, centre sociale, 
cluburi şi palate ale copiilor, inclusiv copii din 
comunităţi defavorizate), profesori, formatori, 
psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali, 
pedagogi sociali, coordonatori de programe 
sau manageri de proiect, părinţi, publicul larg 
interesat de tematici specializate în care Institutul 
are expertiză. 

Drepturile omului nu pot fi  apărate şi promovate 
numai prin existenţa instrumentelor juridice, 
educaţia pentru drepturile omului fi ind esenţială 
pentru înţelegerea, sensibilizarea, susţinerea, 
protecţia şi respectarea acestor drepturi la toate 
nivelurile şi în toate sectoarele de activitate. 

În exercitarea atribuţiilor sale Institutul, prin 
sectorul formare, a avut ca obiective organizarea 
de programe de formare, ateliere şi evenimente 
destinate îndeosebi acelor categorii de persoane 
care au răspunderi speciale pentru protecţia 
drepturilor omului sau dedicate cunoaşterii 
problematicii drepturilor omului în rândurile unor 
largi categorii ale populaţiei.

În acest sens, sectorul formare îşi organizează 
activitatea pe coordonate care vizează:

– deschiderea faţă de toate grupurile-ţintă şi 
iniţierea de activităţi care să răspundă direct şi 
într-o măsură cât mai mare necesităţilor acestora, 
identifi cate direct sau prin relaţionare cu parteneri 
implicaţi activ în promovarea drepturilor 
diverselor categorii; 

– nediscriminarea şi promovarea cu prio-
ri tate a drepturilor unor categorii vulnerabile: 
copii, tineri, femei, bătrâni, romi, persoane cu 
dizabilităţi;

– accesibilitatea – în relaţia cu benefi ciarii, 
partenerii instituţionali ori aparţinând societăţii 
civile care împărtăşesc aceleaşi valori, interese şi 
obiective;

– implicarea activă – prin derularea unor 
acţiuni, proiecte şi programe care să oglindească 
variata paletă de atribuţii a instituţiei;

– disponibilitatea de a răspunde prompt şi 
efi cient solicitărilor grupurilor-ţintă şi categoriilor 
interesate de domeniul drepturilor omului;

– adaptabilitatea la provocările societăţii 
contemporane, adecvarea permanentă a acţiunilor 
la nevoile de informare şi conştientizare ale 
publicului larg şi de specialitate;

– dezvoltarea permanentă de noi programe, 
activităţi, evenimente, suporturi de curs etc., dar şi 
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De asemenea, în anul 2018, s-a menținut și s-a 
pus accentul pe aprofundarea tematicilor abordate 
în 20173 (prin adăugarea de noi suporturi de 
curs ori diversifi carea benefi ciarilor), și au fost 
elaborate noi tematici, acestea decurgând în mod 
fi resc din stabilirea benefi ciarilor cărora sectorul 
formare își propune să li se adreseze:

– Comunicarea nonviolentă
– Dreptul la joc și activități recreative
– Drepturile în lumea virtuală
– Ziua Internațională a Nonviolenței în școală
– „Cum reacționez în cazul unui confl ict?”
– Siguranța pe Internet
– Ziua Internațională a Limbii Materne
– Educația pentru drepturile omului în mediul 

școlar
– Între disciplina școlară și drepturile copilului
– Violența de tip bullying
– Drepturile persoanelor cu dizabilități. Cum 

ne comportăm cu persoanele cu dizabilităţi
– Nediscriminarea în raport cu comunitatea 

romă
– Drepturile persoanelor vârstnice afl ate în 

îngrijire pe termen lung, în centre sau la domiciliu
– Biblioteca vie – Nu judeca o carte după 

copertă! (nediscriminare)
– Drepturile migranților, solicitanților de azil, 

refugiaților
– Nediscriminarea pentru cadrele din poliție, 

„caracteristicile protejate” și activitatea profi ling
– Rolul educaţiei în societatea actuală
– Drepturile omului în sistemul ONU
– Combaterea fascismului şi antisemitismului
– Toleranţa şi drepturile omului/copilului
– Identitate națională în context european
– Drepturile copilului pentru copii
– Dreptului la protecţie al copilului
– Obstacole în calea comunicării
– Dreptul la informare al copilului
Pe structura de bază a acestor tematici (adap-

tate în funcție de publicul țintă, vârsta și numărul 
3 Tematicile abordate în 2017: dreptul la joc și activități 

recreative, dreptul la educație, interpretarea pedepselor 
din punctul de vedere al drepturilor copilului, siguranța 
produselor și dreptul la protecție al celor mici, drepturile 
în lumea virtuală (Internetul, rețelele sociale și jocurile 
online), formarea cadrelor didactice în domeniul educației 
pentru drepturile omului, conștientizarea holocaustului, 
combaterea fascismului și antisemitismului, violența șco-
lară, comunicarea nonviolentă, nediscriminarea, cetățenia 
activă.

participanților, tipul de educație vizată – formală 
sau non formală, alegerea unei sub-teme 
dominante) s-au susținut: 

– evenimente (ateliere, dezbateri, schimburi de 
bune practici, conferințe etc.); 

– cursuri de formare;
– conceperea și livrarea unui curs de lungă 

durată (40 de ore) destinat cadrelor didactice și 
personalului auxiliar „Educația pentru drepturile 
omului în mediul școlar”. De menționat că 
acestea s-au desfășurat atât în București și Ilfov, 
cât și la nivelul țării: Constanța, Cluj, Dâmbovița, 
Prahova.

Pentru a atinge coordonatele stabilite în stra-
tegia de formare a Institutului au fost încheiate 
în 2018, o serie de parteneriate și protocoale de 
colaborare, care, alături de cele deja existente 
şi afl ate în desfăşurare, au permis conceperea 
şi organizarea de acţiuni comune cu: instituţii 
naţionale sau autorităţi locale; unităţi şcolare; actori 
din mass-media; organizații nonguvernamentale 
(a se vedea cap. V din raport – Cooperarea cu alte 
instituții în plan național și internațional). 

Strategia de formare a avut ca prioritate edu-
carea tinerei generații în spiritul unei culturi a 
păcii și toleranței, prin abordarea de subiecte care 
se subsumează sferei largi a drepturilor omului și 
copilului.

Referitor la acest aspect, o importanță deosebită 
s-a acordat fenomenului violenței în mediul școlar 
și virtual, atelierele vizând tematici precum:

– înțelegerea mecanismelor unui confl ict;
– conștientizarea modului în care tindem să 

reacționăm în cazul unui confl ict;
– reperarea cauzelor unui confl ict;
– tipuri de confl icte (care pornesc de la 

interese opuse, de la idei diferite, de la diferențe 
de interpretare, jigniri etc.);

– dezvoltarea capacității de exprimare a 
dorințelor, intereselor etc.;

– descrierea obiectivă;
– comunicare nonviolentă;
– cauzele unui confl ict.
S-a continuat, de asemenea, seria de cursuri 

dedicate copiilor și tinerilor, pe teme de interes 
pentru domeniul de expertiză al IRDO, ca mijloc 
efi cient de înțelegere a drepturilor și de implicare 
în concretizarea lor:

– egalitatea de gen;
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– drepturile persoanelor cu dizabilități;
– dreptul la educație;
– drepturile copiilor pe înțelesul lor;
– nediscriminare;
– drepturilor minorităților etnice;
– prejudecățile legate de comunitatea romă.
În baza Protocolului încheiat cu Ministerul 

Educației Naționale și a parteneriatelor cu 
instituții școlare, ISJ, CCD, Institutul a continuat 
sesiunile de formare dedicate cadrelor didactice 
și formatorilor, care, însușindu-și noutățile care 
au intervenit în ceea ce privește respectarea 
drepturilor și libertăților omului și ale copilului, 
să integreze în sfera lor de activitate atât aceste 
concepte, cât și anumite tipare de comportament 
și atitudini, care la rândul lor să aibă impact asupra 
relaționării cu cei mici, modalității de predare, dar 
și asupra educării copiilor pentru cunoașterea și 
aplicarea drepturilor omului; astfel, s-au organizat 
cursuri pe următoarele teme: 

– educația pentru drepturile omului în mediul 
școlar (curs de lungă durată – 40 de ore);

– între disciplina școlară și drepturile copilului;
– drepturile copilului în lumea virtuală;
– drepturile persoanelor cu dizabilități.
Pe parcursul anului 2018 au fost create și 

susținute cursuri dedicate unor categorii pro fe-
sionale care, prin specifi cul activității, sunt che-
mate să cunoască și să aplice drepturile omului:

– în parteneriat cu Direcția Generală Anti-
corupție din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, Inspectoratul pentru Imigrări și Poliția 
de Frontieră s-au susținut 2 sesiuni de formare: 
drepturile migranților; cazuri de încălcare a 
drepturilor omului în contextul discriminărilor 
având la bază o „caracteristică protejată”.

– în parteneriat cu ONG-uri, s-au susținut 3 
cursuri de formare destinate asistenților sociali și 
medicali, psihologilor și pedagogilor din centre: 
dreptul la joc și activități recreative; drepturilor 
persoanelor vârstnice afl ate în îngrijire pe 
termen lung, în centre sau la domiciliu; dreptul la 
protecție al copilului.

– prin cursuri specializate, de interes imediat, 
sesiunile s-au adresat și părinților; scopul acestor 
cursuri fi ind unul dublu: pe de o parte, aceștia 
pot afl a care sunt drepturile celor mici și cum 

pot și sunt responsabili să le respecte, dar și cum 
îi pot proteja mai bine, alături de autoritățile 
îndrituite, de problemele cu care cei mici și tinerii 
se confruntă; cursurile au vizat noile mijloace de 
comunicare și drepturile fundamentale.

1.  Conferința Anuală a Drepturilor 
Omului

Eveniment cu caracter anual iniţiat în 1994, 
„Universitatea Internaţională a Drepturilor Omu-
 lui” a fost concepută ca o reuniune de spe-
cia lişti şi experţi având drept scop reînnoirea 
şi perfecţionarea programelor de formare în 
domeniul drepturilor omului. De-a lungul anilor, 
printre participanţii la cursuri s-au numărat 
membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, 
judecători, magistraţi de la Curtea Constituţională 
şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la Curţile 
de Apel şi de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie şi alte parchete, reprezentanţi 
ai mediului universitar, ai unor ministere şi 
organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, 
experţi şi specialişti în drepturile omului din ţară 
şi de peste hotare.

Având în vedere cele mai recente evoluţii 
internaţionale şi regionale în domeniul drepturilor 
omului, IRDO a reorganizat acest eveniment pe un 
nivel superior, sub forma unei conferinţe anuale la 
care au fost invitate să participe personalităţi din 
toate sferele vieţii sociale, economic e, culturale şi 
politice, specialişti şi experţi în domeniile lor de 
pregătire profesională, deopotrivă cu specialişti 
în domeniul drepturilor omului.

Evenimentul vizează consolidarea relaţiilor 
instituţionale între organismele publice şi negu-
vernamentale care au atribuţii privind promo varea 
şi protejarea drepturilor omului, precum şi crearea 
unui cadru generos de dialog pentru a analiza 
situaţia acestor drepturi în plan naţional, regional, 
internaţional pentru a găsi cele mai potrivite căi 
de acţiune în vederea depăşirii difi cultăţilor şi 
promovării şi apărării în continuare a drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale. 

Componenta educațională are un loc particular 
în cadrul Conferinței având ca reper evoluţia 
drepturilor omului şi a obiectivelor abordate, 
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a cerinţelor existente în domeniul formării, 
considerându-se necesară dezvoltarea acestor 
programe pe parcursul unui întreg an calendaristic 
prin crearea unui mediu favorizant pentru dialog, 
schimburi de idei, promovare de bune practici. 

2. Evenimente

 „Cum reacționez în cazul unui confl ict?”, 
atelier pentru copii, în parteneriat cu Fundația 
Filantropică Metropolis;

 Drepturile copilului în lumea virtuală, atelier 
pentru părinți, în parteneriat cu Biblioteca 
Municipală București;

 „STOP Bullyingului. Spune NU intimidă rii – 
exemple de bună practică”, simpozion pentru 
cadre didactice, în parteneriat cu CCD Cluj; 

 „Biblioteca vie – Nu judeca o carte după 
copertă”, eveniment pentru adolescenți, în 
parteneriat cu Centrul de Informare Europe 
Direct București, din cadrul Institutului 
European din România;

 „Ora de tehnologie”, conferință pentru 
părinți, în parteneriat cu revista Qbebe;

 Drepturile migranților, conferință pentru 
cadrele din poliție, în parteneriat cu DGA, 
IGI, Poliția de Frontieră;

 Nediscriminarea în cadrul controalelor 
la frontieră, conferință pentru cadrele din 
poliție, în parteneriat cu DGA, IGI, Poliția 
de Frontieră;

 Egalitatea de gen, eveniment pentru ado-
lescenți, în parteneriat cu Liceul Tehnic 
„Carol I”;

 „Sunt copil, am drepturi”, atelier pentru 
copii, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială 
„Radu Stanian”;

 „Împreună în An Centenar”, eveniment 
pentru copii, în parteneriat cu Inspectoratul 
Judeţean Constanţa, Primăria Negru Vodă, 
Poliţia, Poliţia de frontieră, Casa de cultură 
Negru Vodă;

 Conferința Internațională „Cultura Euro-
peană a Drepturilor Omului. Dreptul la 
fericire”, în parteneriat cu Universitatea 
Creș tină Dimitrie Cantemir.

3. Cursuri

 „Educaţia pentru drepturile omului în mediul 
şcolar”, curs pentru profesori, în parteneriat 
cu Școala Gimnazială nr. 88;

 „Între disciplina şcolară şi drepturile copi-
lului”, curs pentru cadrele didactice, în 
parteneriat cu Casa Corpului Didactic 
București;

 Dreptul la educație, curs pentru copii, în 
parteneriat cu Școala Gimnazială „prof. Ion 
Vișoiu”;

 „Educația anti bullying”, curs pentru elevi, în 
parteneriat cu Liceului „Nicolae Iorga”;

 „Cum ne comportăm cu persoanele cu 
dizabilităţi”, curs pentru elevi, în parteneriat 
Colegiul Tehnic „Carol I”;

 Dreptul la joc şi activităţi recreative, curs 
pentru asistenţi sociali, educatori, educatori 
sociali şi studenţi la asistenţă socială, în 
parteneriat cu Asociaţia Fraţilor Marişti ai 
Şcolilor din România;

 „Între disciplina şcolară şi drepturile copi-
lului”, curs pentru cadrele didactice, în 
parteneriat cu CCD Cluj;

 Drepturile persoanelor vârstnice afl ate în 
îngrijire pe termen lung, în centre sau la 
domiciliu, curs pentru asistenţi sociali şi 
medicali, în parteneriat cu United Way și 
DGASPC 6;

 Drepturile copilului în mediul virtual, curs 
pentru cadre didactice și consilieri școlari, 
în parteneriat cu Casa Corpului Didactic 
Constanţa şi Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Constanţa;

 „Drepturile copilului pentru copii”, curs 
pentru copii din categorii vulnerabile, în 
parteneriat cu United Way și Muzeul Muni-
cipiului București;

 „Dreptul la protecţie al copilului”, curs pentru 
coordonatori de proiecte, pedagogi şcolari, 
asistenţi sociali, profesori, în parteneriat cu 
United Way;

 Dreptul persoanelor cu dizabilități, curs pen-
tru cadre didactice, în parteneriat cu Lice ul 
Tehnologic „Dimitrie Gusti”;

 „Din punctul meu de vedere…”, curs pentru 
elevi, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială 
nr. 117;
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 Comunicare nonviolentă, curs pentru copii, 
în parteneriat cu Școala Gimnazială „prof. 
Ion Vișoiu”;

 Dreptul persoanelor cu dizabilități, curs 
pentru cadre didactice, în parteneriat, Şcoala 
Gimnazială nr. 88.

4. Zile Internaționale

 Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală, 
atelier pentru copii, în parteneriat cu Școala 
Gimnazială nr. 88;

 Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, 
Școala Gimnazială „prof. Ion Vișoiu”;

 Ziua Internațională a Limbii Materne, curs 
pentru elevi, Școala Gimnazială nr. 97;

 Ziua Pământului, eveniment pentru elevi, în 
parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 88;

 Ziua Europei, eveniment pentru elevi, în 
parteneriat cu Colegiul Național „Octav 
Onicescu”;

 Ziua Dreptului Internațional Umanitar, în 
parteneriat cu Asociația Română de Drept 
Umanitar – Filiala Prahova (ARDUPH) sub 
patronajul Instituției Prefectului Prahova, 
Consiliul Județean Prahova, Primăria 
Municipiului Ploiești;

 Ziua Internațională a Familiei, eveniment 
pentru elevi, în parteneriat cu Colegiul 
Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești;

 Ziua Mondială a Mediului, eveniment pentru 
elevi, în parteneriat cu Fundația Adolescența, 
Colegiul „Spiru Haret”;

 Ziua Mondială a Educaţiei, eveniment pentru 
elevi, în parteneriat cu Colegiul Economic 
„Virgil Madgearu”, Ploiești;

 Ziua Naţiunilor Unite, eveniment pentru elevi, 
în parteneriat cu Fundaţia „Adolescenţa” și 
Colegiul „Spiru Haret”;

 Ziua internaţională de combatere a fas cis-
mului şi antisemitismului,  eveniment pen-
tru elevi, în parteneriat cu Colegiul Naţional 
„Spiru Haret”, Ploiești;

 Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului, 
program educativ pentru elevi, în parteneriat 
cu Şcoala Gimnazială „Radu Stanian” din 
Ploieşti şi Asociaţia „Adolescenţa”;

 Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, 
în parteneriat cu Fundaţia „Adolescența”, 

Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” 
Ploieşti, Inspectoratul Şcolar al Judeţului 
Prahova şi Casa Corpului Didactic Prahova;

5. Concursuri

5.1. Concursul național de creativitate 
didactică

La ediția 2017-2018 a Concursului național 
de creativitate didactică, organizată de Ministerul 
Educației Naționale în colaborare cu Institutul 
Român pentru Drepturile Omului și Casa Corpului 
Didactic Cluj, au participat cu lucrări cadrele 
didactice din județele Brăila, Caraș-Severin, Cluj, 
Maramureș, precum și din București.

Cele trei secțiuni ale concursului – Materiale 
didactice auxiliare destinate activității cu elevii, 
softuri educaționale, fi lme didactice, produse 
media; Lucrări cu caracter metodico-științifi c 
și aplicabilitate practică; Reviste și publicații 
periodice – au benefi ciat de participarea unor 
propuneri valoroase, care se pot constitui în 
suporturi utile de învățare, în activități de predare 
ale tematicii drepturilor omului/copilului. 

Dintre lucrările premiate, amintim: Educație 
pentru drepturile copilului. Caiet de lucru, Metode 
și instrumente de lucru în disciplinele sociale din 
învățământul primar și gimnazial, Drepturile 
omului. Drepturile copilului. Bingo educațional, 
Drepturile omului de-a lungul timpului¸ Com-
petența pentru dezvoltarea competențelor sociale 
ale elevilor la clasă. Competența pentru o comu-
nicare efi cientă, Implicare în prezent pentru 
o șansă în viitor. Compendiu de bune practici 
pentru reducerea violenței în școli, Dreptul meu 
la imagine. Proiect educațional județean; Viitorul 
cetățean. Drepturi și responsabilități, Educația 
fără frontiere. Mici azi, mari mâine/Education 
without borders. Small today, great tomorrow.

5.2. Olimpiada de ştiinţe socio-umane 2018

Olimpiada reprezintă un concurs de excelență, 
care confi rmă un parteneriat de tradiție între 
Institutul Român pentru Drepturile Omului și 
Ministerul Educaţiei Naţionale. Afl ată în 2018 la 
a XXIV-a ediție, Olimpiada s-a desfășurat în acest 
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an în perioada 2-6 aprilie, la Colegiul Național 
Iași. 

La secțiunea Educație civică, 9 echipe au fost 
premiate distingându-se elevi din: Dâmbovița 
(Premiul I), Hunedoara (Premiul II), Tulcea 
(Premiul III), Iași (Mențiune), Suceava (Mențiune), 
Brașov (Mențiune), Bacău (Mențiune), Caraș-
Severin (Mențiune), Teleorman (Mențiune)

La secțiunea de Cultură civică, au primit pre-
mii și mențiuni 9 echipe formate din elevi din: 
Caraș-Severin (Premiul I); Teleorman (Pre-
miul II); Constanța (Premiul III); Dâmbovița 
(Mențiune); Iași (Mențiune); Galați (Mențiune); 
Gorj (Mențiune); Botoșani (Mențiune); Bacău 
(Mențiune).

5.3. Concursul naţional „Democraţie şi 
toleranţă” 2018

Concursul reprezintă o formă complexă de 
educaţie civică în care sunt implicaţi elevii din 
ciclul primar şi gimnazial din toate județele țării. 

În 2018, concursul a avut loc în perioada 23-26 
iulie, la Colegiul Național „Decebal”, din Deva.

Echipele au fost evaluate în urma punctajelor 
obţinute atât la proba scrisă, cât şi la cea 
artistică şi a prezentării unui portofoliu. Ideile şi 
originalitatea elevilor au fost răsplătite cu diplome 
de participare, iar primele şapte echipe de elevi, 
în ordinea punctajului, au primit cărţi şi diplome.

În urma rezultatelor la cele trei probe ale 
concursului, Institutul Român pentru Drepturile 
Omului a acordat premiile speciale şi menţiunile 
„Drepturile Omului” copiilor din: Dâmbovița 
(Premiul I), Vâlcea (Premiul II), Iași (Premiul III), 
Hunedoara (Mențiune), București (Mențiune), 
Teleorman (Mențiune), Brăila (Mențiune), Gorj 
(Mențiune).

5.4. Concursuri de creativitate plastică

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a 
Drepturilor Copilului (20 noiembrie), Institutul 
Român pentru Drepturile Omului a organizat 
concursuri de creativitate plastică având ca teme 
problematica drepturilor omului, așa cum au fost 
ele înțelese și percepute de copii. 

Cele trei concursuri, organizate la Şcoala 
Gimnazială „Mihai Viteazul” din Pucioasa, Şcoala 
Gimnazială „Radu Stanian”, Ploieşti, la Şcoala 
Gimnazială nr. 117 și Școala Gimnazială 113 
București, au avut următoarele teme: „E timpul 
pentru toleranţă”, „Sunt copil, am drepturi”, 
„Drepturile copiilor văzute de copii”.

Creațiile elevilor, desenele și afi șele participante 
la concursuri au fost prezentate în cadrul unei 
expoziții tematice, cu ocazia Conferinței Anuale 
a Drepturilor Omului, organizată de IRDO pe 10 
decembrie, în parteneriat cu Muzeul Municipiului 
București – Palatul Șuțu. 
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III. INFORMARE ȘI DOCUMENTARE 
ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI

în cadrul întreprinderilor şi dezideratul unei 
reale democraţii şi bunăstări la locul de muncă, 
aspecte privind drepturile copilului și viaţa în 
mediul rural, comemorarea Holocaustului și 
combaterea violenței și a ideologiilor inspirate 
de ură, comemorarea dezrobirii romilor, educația 
pentru drepturile omului în mediul școlar, precum 
și combaterea rasismului și discriminării.

Al II-lea număr a inclus subiecte precum: 
dreptul la muncă și formare profesională în 
cazul benefi ciarilor unei forme de protecție 
inter națională – impedimente și bune practici, 
consilierea psihologică a refugiaților, drepturile 
persoanelor vârstnice și îngrijirea pe termen lung 
– aspecte privind interzicerea torturii și a relelor 
tratamente, analiza Comitetului ONU pentru 
drepturile persoanelor cu dizabilități cu privire la 
dreptul la egalitate și nediscriminare al acestora, 
precum și dreptul la sănătate al persoanelor cu 
dizabilități și necesitatea înfi ințării unui centru 
național de patologie neuromusculară.

Cel de-al III-lea număr a prezentat subiecte 
referitoare la: egalitatea de gen și educația pen-
tru egalitatea de gen – contribuția și rolul ONU, 
educația pentru drepturile omului și respo-
nsabilitatea socială, aspecte privind promovarea 
drepturilor omului prin intermediul programelor 
școlare din învățământul preuniversitar, analiza 
Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor 
cu dizabilități cu privire la participarea per so-
anelor cu dizabilități – prin organizațiile lor 
reprezentative – la implementarea și monito rizarea 
CDPD, dreptul la libertatea de întrunire pașnică și 
libertatea de asociere, dreptul la viață independentă 
al persoanelor cu dizabilități cu referire la 
accesibilitate, tehnologie asistivă și inovare. 

Numărul IV al revistei a adus în atenție 
subiecte precum: promovarea egalității de gen și 
a educației în cadrul UNESCO și a Consiliului 
Europei, consilierea pentru integrarea socio-
profesională ca etapă a strategiei de combatere 
a abandonului școlar, analiza Comitetului ONU 
pentru drepturile omului cu privire la dreptul la 
viață, rolul instituţiilor naţionale pentru drepturile 

Institutul Român pentru Drepturile Omului are 
rolul de a aduce la cunoştinţa tuturor factorilor 
interesaţi cele mai noi studii și cercetări ştiinţifi ce 
în domeniul drepturilor omului, angajamentele 
internaţionale asumate de România şi modul 
în care ele sunt îndeplinite. Totodată, 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.

1. Publicaţii periodice

Revista trimestrială „Drepturile Omului” 
cuprinde studii, cercetări, articole şi rapoarte. 
Preocupările redacţionale se extind şi asupra 
textelor reglementărilor naţionale, regionale 
sau internaţionale cu semnifi caţii majore în 
domeniul drepturilor omului, prin prezentarea şi 
interpretarea lor, și privesc analiza jurisprudenţei 
în materie a Curţii Europene a Drepturilor 
Omului şi a Curții de Justiție a Uniunii Europene, 
precum și a activității unor instituţii importante 
din domeniul drepturilor omului. 

În revistă se regăsesc analize ştiinţifi ce 
diversifi cate referitoare la drepturile fundamentale 
ale omului, punându-se accent atât pe legăturile de 
relaţionare dintre acestea şi valorile, principiile, 
normele şi standardele la care se raportează 
insti tuţiile, mecanismele din domeniu, cât şi pe 
termenii, conceptele şi tendinţele metodologice 
şi tehnologice. La acestea se adaugă cronicile 
diferitelor evenimente din domeniul drepturilor 
omului, note şi comentarii, 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. 

În anul 2018 au fost realizate numerele I-IV 
ale revistei „Drepturile Omului”. Primul număr 
al revistei a adus în discuție teme privind: 
educația moral civică din perspectiva drepturilor 
omului, drepturile și participarea angajaţilor 
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omului în extinderea spațiului civic, promovarea 
şi protecţia apărătorilor drepturilor omului – cu 
accent special pe situaţia femeilor, combaterea 
fascismului şi antisemitismului, nediscriminarea 
și egalitatea de șanse – valori fundamentale 
promovate de Carta Diversității, precum și 
combaterea violenţei împotriva femeilor.

2. Rapoarte

•  IRDO – Annual report 2017 (Raport anual al 
Institutului în limba engleză);

•  Raport privind implicarea Institutului în pro-
movarea egalității de gen, a drepturilor feme-
ilor și fetelor din mediul rural;

•  Raport privind contribuția Institutului în mo-
nitorizarea și implementarea Agendei 2030 
și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă la 
nivel național;

•  Raport privind migraţia şi refugiaţii.

3. Pagina de Internet a IRDO

Pagina de Internet a Institutului Român pentru 
Drepturile Omului4 oferă utilizatorilor informaţii 
legate de structura, de mandatul şi de serviciile 
puse la dispoziţie de Institut, despre instrumentele 
internaţionale, regional europene şi naţionale din 
domeniul drepturilor omului, despre aspecte ale 
drepturilor omului care vizează anumite categorii 
vulnerabile (copii, tineri, femei, emigranţi/azi-
lanţi, persoane cu dizabilităţi, vârstnici etc.). 

De asemenea, pagina de Internet a Institutului 
pune la dispoziţia celor interesaţi o serie de publi-
caţii, volume sau broşuri care tratează teme din 
domeniul drepturilor omului (unele sunt volume 
de autor iar altele sunt realizate în cadrul diferitelor 
compartimente ale Institutului), documente inter-
na ţionale, europene şi naţionale în limba română 
şi/sau limba engleză şi limba franceză.

Utilizatorii au posibilitatea de a consulta 
rapoartele anuale de activitate ale IRDO, precum 
şi o serie de alte rapoarte, printre care cele privind 
evoluţia legislaţiei în domeniul drepturilor omului 
în România şi în Uniunea Europeană. 

Site-ul oferă celor interesaţi şi posibilitatea 
de a lua cunoştinţă cu punctele de vedere ale 
Institutului în legătură cu diferite aspecte privind 

4 www.irdo.ro.

problematica drepturilor omului care i-au fost 
solicitate fi e de comisii ale Parlamentului Româ-
niei, fi e de organisme sau organizaţii regio nale 
și internaționale. De asemenea, prin rubricile 
„Semnal” şi respectiv „InfoIRDO” site-ul aduce 
în atenţia publicului noutăţi din domeniul drep-
tu rilor omului, apariţii editoriale etc.; pune 
la dispoziţia celor interesaţi informaţii legate 
de Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi 
condiţiile de sesizare a acestei instanţe, precum şi 
cele mai recente recomandări adresate României 
de către organismele internaţionale în legătură cu 
respectarea şi promovarea drepturilor omului.

Prin conţinutul site-ului Institutului s-a dorit 
crearea unei surse de informaţii utile şi de actua-
litate în domeniu pentru toţi utilizatorii. 

Pentru a face cunoscute eforturile depuse 
de România în vederea promovării şi protecţiei 
drepturilor omului, în conformitate cu obligaţiile 
asumate pe plan internaţional, este necesar ca 
toate informaţiile de pe pagina de Internet a 
Institutului să se regăsească nu numai în limba 
română, ci să poată fi  accesate şi în limbi de largă 
circulaţie internaţională. Pentru acest motiv, în 
cursul anului 2018, s-a fi nalizat varianta în limba 
engleză a paginii de internet a IRDO şi s-a realizat 
integral varianta în limba franceză.

4.  Centrul de documentare și informare

Centrul de documentare al Institutului Român 
pentru Drepturile Omului a colaborat în 2018 cu 
organizații internaţionale, instituții de învățământ 
superior, organisme cu preocupări în domeniul 
drepturilor omului, ONG-uri, precum şi cu publi cul 
– elevi, studenţi, doctoranzi, cercetători, profesori. 

A fost continuată cooperarea cu partenerii 
con sacrați (a se vedea Anexa III. A. și III. B.), 
prin reînnoirea unor contracte și protocoale 
de parteneriat și, totodată, au fost cooptați noi 
parteneri prin intermediul cărora au fost orga ni zate 
o serie de evenimente și activități de promovare şi 
protecție a drepturilor omului. Astfel, Biblioteca 
Metropolitană Bucureşti, în calitate de nou partener 
IRDO, a fost anul acesta gazda mesei rotunde 
cu tema „Protecţia şi integrarea refugiaţilor în 
societate” organizată de IRDO în parteneriat cu 
Asociaţia Femeilor din România – Împreună. 
De asemenea, Muzeul Municipiului Bucureşti a 
găzduit Conferinţa „Rolul instituţiilor naţionale 
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pentru drepturile omului în contextul provocărilor 
actuale, organizată de IRDO în parteneriat 
cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru drepturile omului, 
egalitate de şanse, culte şi minorităţi a Senatului. 

Centrul de documentare şi informare a găz-
duit în cursul anului 2018 o serie de activităţi de 
informare, formare, precum şi campanii de sensi-
bilizare şi conştientizare, cu titlu de exemplu: cu 
prilejul Zilei Internaţionale a Comemorării Victi-
melor Holocaustului, a Săptămânii de combatere 
a rasismului, Zilei Internaţionale de Combatere a 
Violenţei împotriva Femeilor. (A se vedea Anexa 
III. A).

4.1. Distribuire

În anul 2018, Centrul de documentare şi-a 
continuat colaborarea şi schimbul de publicații cu 
bibliotecile bucureştene, judeţene, şi cu biblioteci 
şi instituţii cu preocupări în domeniul drepturilor 
omului din străinătate. Au fost distribuite cu titlu 
gratuit revista „Drepturile Omului” și celelalte 
publicații apărute sub egida IRDO atât partenerilor 
săi, cât şi la Biblioteca Națională a României, Biblio-
teca Metropolitană, Academia Română, Biblioteca 
Centrală Universitară, Senatul României, Camera 
Deputaților, Curtea Constituțională, Consiliul 
Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și 
Justiție, Consiliul Legislativ, ministere și instituții 
naționale, precum și la universități de profi l.

S-au primit solicitări pentru revista „Drepturile 
Omului” din partea Caselor Corpului Didactic, 
a Curților de apel, judecătoriilor și tribunalelor. 
De asemenea, au primit publicații și participanţii 
din cadrul programelor de formare desfășurate 
de Institut. Reprezentanţi ai IRDO au participat 
la activităţi de informare care s-au materializat 
atât prin schimbul de carte sub formă de donații 
în parteneriat bilateral, cât şi prin punerea la 
dispoziţie a publicaţiilor de specialitate, publicului 
interesat.

4.2. Informare

Centrul de documentare al IRDO a acordat 
o atenție specială colaborării cu instituții de 
specialitate din alte țări sau aparținând unor 
organizaţii internaționale de profi l cu reprezentanţe 

în România, dintre care menționăm: agențiile 
specializate ale ONU: UNESCO, UNICEF, 
UNHCR, OIM și OMS (Rapoarte ale acestor 
agenţii pot fi  consultate la Biblioteca Institutului). 

Astfel, IRDO a continuat colaborarea cu Aca-
demia Internațională de Drept Comparat, Centrul 
de Studii Internaționale și Europene, Institutul 
de Drept European, Institutul Internațional de 
Drept de Expresie și Inspirație Franceză și Agen-
ția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene (FRA). 

Totodată, în cadrul Centrului au fost traduse o 
serie de documente internaționale ce se impun a 
fi  cunoscute de către instituţiile guvernamentale şi 
neguvernamentale pentru promovarea şi protecţia 
drepturilor omului: Comentariul general nr. 6 
(2018) privind egalitatea și nediscriminarea și 
Comentariul general nr. 7 (2018) privind participarea 
persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv a copiilor cu 
dizabilităţi, prin organizaţiile lor reprezentative, la 
implementarea şi dezvoltarea CDPD – documente 
ale Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor 
cu dizabilități, precum și Comentariul general nr. 
36 (2018) pe articolul 6 din Pactul internațional 
privind drepturile civile și politice, pe dreptul 
la viață – document al Comitetului ONU pentru 
drepturile omului. Documentele au fost valorifi cate 
în revista „Drepturile Omului”.

În anul 2018, Biblioteca Institutului de docu-
mentare a fost vizitată şi consultată de către elevi, 
studenţi, cadre didactice, magistrați, avocați, doc-
toranzi, masteranzi interesați de literatura știin țifi că 
din domeniul dreptului național și inter național, din 
domeniul drepturilor omului sau din alte domenii 
conexe. Numărul cititorilor a crescut de la an la an, 
iar fondul de carte a fost îmbogățit şi reorganizat 
în scopul de a sprijini studiul transdisciplinar din 
perspectiva drepturilor omului.

IRDO dispune și de o bibliotecă virtuală afl ată 
la dispoziția celor interesați, a partenerilor de 
peste hotare, sau a persoanelor care au difi cultăți 
de deplasare. Biblioteca virtuală poate fi  accesată 
pe web site–ul IRDO (www.irdo.ro) și conține 
majoritatea publicațiilor de specialitate în domeniul 
drepturilor omului apărute sub egida IRDO, 
colecția revistei științifi ce trimestriale „Drepturile 
Omului”, precum și informații în domeniul 
jurisprudenței, prezentări de cazuri soluționate de 
către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
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IV. ACTIVITATEA PRIVIND RELAŢIILE CU PUBLICUL

şi Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii, 
Inspecţia Judiciară, Ministerul Public, Uniunea 
Naţională a Barourilor din România.

Demersurile realizate de IRDO se circumscriu și 
dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, 
cu modifi cările şi completările ulterioare, care 
prevăd că „orice persoană poate sesiza Consiliul 
Superior al Magistraturii în legătură cu activitatea 
sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor şi 
procurorilor, încălcarea obligaţiilor profesionale 
în raporturile cu justiţiabilii ori săvârşirea de către 
aceştia a unor abateri disciplinare, fără ca, prin 
exercitarea acestui drept, să se pună în discuţie 
soluţiile pronunţate prin hotărâri judecătoreşti, 
care sunt supuse căilor legale de atac”.

În domeniul protecției sociale ne-au fost 
sesizate probleme precum: alocarea unei locuințe 
sociale, analizarea cu prioritate a dosarelor în 
vederea obținerii unei locuințe sociale, obținerea 
unui ajutor fi nanciar din partea statului ori a 
autorităţilor locale, posibilitatea achiziționării unei 
locuințe deținute cu contract de închiriere de către 
o persoană cu dizabilităţi, rezilierea contractului 
de închiriere a locuinţei sociale, refuzul unor 
anga jatori, societăți comerciale, de a achita anga-
jaților drepturile salariale restante, refuzul unor 
angajatori de a elibera adeverințe din care să 
reiasă grupele de muncă în care au fost încadrați 
salariații etc. Pentru o parte dintre acestea au 
fost efectuate demersuri către autorităţile publice 
abilitate în soluţionarea acestora – primării, 
direcţii din subordinea acestora, unora le-a fost 
indicată calea legală de urmat sau au primit 
informaţii legate de modalitatea prin care IRDO 
poate interveni în soluționarea cazurilor sesizate, 
conform legii sale de organizare şi funcţionare, 
Legea 9/1991. 

Institutul a fost sesizat şi cu petiţii ce privesc: 
neîncadrarea corespunzătoare în gradele de han-
dicap, reevaluarea nejustifi cată a gradului de handi-
cap şi încadrarea incorectă a persoanei într-un grad 
de handicap inferior celui avut anterior, refuzul 
autorităţilor publice locale de a angaja asistenţi 
personali pentru persoanele cu handicap grav 

Constituţia României consacră în art. 51 
dreptul de petiţionare, ca drept fundamental al 
fi ecărui cetăţean, atunci când este asumat sub 
identitate reală şi semnătură proprie, de a-si 
exprima o anumită nemulțumire cu privire la 
modul în care autoritățile statului își desfăşoară 
activitatea. În aceleaşi condiţii, acesta este recu-
noscut şi organizaţiilor legal constituite, atunci 
când adresează petiţii în numele colectivelor 
pe care le reprezintă. Exercitat prin memoriu, 
cerere, reclamaţie, sesizare dreptul de petiţionare 
reprezintă o modalitate de rezolvare a unor pro-
bleme, fapt pentru care el a fost clasifi cat în 
categoria drepturilor, reprezentând astfel o garan-
ţie juridică generală pentru celelalte drepturi 
fundamentale.

Institutul Român pentru Drepturile Omului a 
fost sesizat, şi în anul 2018, de un număr însemnat 
de cetăţeni din întreaga ţară, dar şi din străinătate, 
atât în scris, prin poştă ori prin poşta electronică, 
sau prin apeluri telefonice, conform OG 27/2002, 
actualizată, privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor, aducându-ne la cunoştiinţă 
numeroase încălcările ale drepturilor omului.

Potrivit mandatului, conferit de Legea de 
înfi inţare 9/1991, Institutul asigură o mai bună 
cunoaştere de către organismele publice, asocia-
ţiile neguvernamentale şi cetăţenii români a pro-
blematicii drepturilor omului, a modului în care 
drepturile omului sunt garantate în plan naţional 
şi internaţional, pentru că numai cunoaşterea 
efectivă a acestor drepturi permite realizarea lor 
concretă.

Activitatea instanţelor judecătoreşti, neredac-
tarea în termenele prevăzute de lege a hotărârilor 
judecătorești, a nemulţumirilor legate atât de 
soluţiile pronunţate cât şi cele privind activitatea 
organelor de urmărire penală, a avocaţilor, au 
constituit, si în acest an, principalele probleme 
sesizate de justiţiabili. Conform principiului inde-
pendenţei justiţiei, a prevederilor constituţionale 
şi legale în vigoare, soluţionarea petiţiilor cu 
care IRDO a fost sesizat se limitează doar la 
redirecţionarea către autorităţile competente, res-
pectiv Ministerul Justiţiei, Înalta Curţe de Casaţie 
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motivând lipsa de fonduri, emiterea certifi catelor 
de încadrare într-un grad de handicap cu întârziere, 
etc. 

De asemenea, ne-au fost sesizate consecinţele 
pe care le produc unele modifi cări ale unor acte 
normative ce privesc persoanele cu dizabilităţi, 
cu referire la OUG 69/2018 pentru modifi carea şi 
completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
şi anume închiderea unor centre de recuperare şi 
reabilitare (ex. Centrul de recuparare şi reabilitare 
pentru persoane cu handicap Dumbrăveni, Sibiu) 
sau care ar putea să le producă unele acte normative 
afl ate în dezbatere, cu referire la modifi carea 
legii pensiilor. Conform legii de funcţionare, o 
parte au fost redirecţionate către instituţiile abi-
litate să soluţioneze aceste probleme, respectiv 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Han-
dicap, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, sau 
către legislativ – cele legate de amendametele 
care au fost făcute de către justiţiabili – Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problmele minorităţilor, 
Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi ale Camerei Deputaților.

Se constată, şi în acest an, un număr însemnat 
de petiţii venite din partea persoanelor lipsite de 
libertate, legate de aceleaşi probleme, sesizate an 
de an, privind condiţiile de detenţie inumane din 
penitenciare, de comportamentul personalului din 
penitenciare, de transferul în alt penitenciar, de 
aplicarea de rele tratamente, exercitarea dreptului 
la muncă, la care se adaugă, mai nou, dorinţa 
de informare privind instituţiile europene, de 
documentele internaţionale ratifi cate de România. 

De asemenea, ne-au fost solicitate informaţii 
în baza Legii nr.544/ 2001 privind liberul acces 
la informaţiile de interes public, cu privire la 
rolul şi mandatul instituţiilor europene, legate de 
iniţierea, demararea unor proiecte europene etc. 
În funcţie de cele sesizate, justiţiabilii au primit 
clarifi cări şi informaţii la problemele ridicate, 
au fost îndrumaţi către posibilele căi pe care le-
ar putea parcurge, conform legislaţiei în vigoare, 
aducându-li-se, totodată, la cunoştinţă şi sfera de 
competenţă a Institutului.

Referitor la petiţiile venite din partea tinerilor 
analizate, cu precădere, în contextul dreptului 
la educaţie, al dreptului la informare, au fost 

semnalate, în special, aspecte legate de difi cultăţile 
întâmpinate în acordarea unei locuinţe sociale şi 
a unor forme de ajutor social din partea statului 
sau a autorităţilor locale, de regimul juridic al 
bunurilor dobândite în timpul căsătoriei, de 
obligația părinților de a contribui la întreținerea 
minorului etc. 

Petiţiile primite de IRDO din partea persoanelor 
vârstnice au privit, în esenţă, şi în acest an, aceleaşi 
nemulţumiri ca şi în anii precedenţi, fi indu-ne 
sesizate aspecte legate de: lipsa informațiilor 
referitoare la vechimea în muncă, în mod special 
de difi cultatea dovedirii vechimii în muncă, din 
lipsa carnetului de muncă, erori în calcularea 
sau recalcularea pensiilor, a refuzului unor case 
de pensii de a recunoaşte activitatea în grupe 
superioare de muncă şi încadrarea nejustifi cată în 
grupe diferite de muncă pentru aceeaşi meserie, 
activitate și condiţii de muncă, imposibilitatea 
obţinerii unor adeverinţe care să ateste vechimea 
ori cuantumul salariilor şi al sporurilor cu caracter 
permanent necesare la stabilirea ori recalcularea 
pensiilor; mai ales din cauza distrugerii sau a 
pierderii arhivei fostului angajator. Am fost sesi-
zaţi, de asemenea, în legătură cu probleme ce ţin 
de întârzieri în soluționarea cererilor de revizuire 
a pensiei ori de stabilire a drepturilor de pensie 
sau de trecere de la un tip de pensie la altul, 
de lipsa de răspuns la unele petiţii, de refuzul 
caselor de pensii de a pune în executare hotărâri 
judecătoreşti etc.

Ne-au fost semnalate probleme legate de aso-
ciațiile de proprietari care au vizat, în principal, 
aspecte referitoare la: modul de calculare a cote-
lor de întreținere, repartizarea cheltuielilor comu-
ne, valoarea facturilor de apă caldă/rece, nere gulile 
existente în administrarea asociațiilor de proprie-
tari, privind eliberarea certifi catelor de urbanism 
şi a autorizațiilor de construire, cu nerespectarea 
prevederilor legale în materie; obținerea unor 
avize, autorizații, solicitate autorităților publice 
etc.

În ce priveşte petiţionarii care au epuizat căile 
de atac prevăzute de lege, aceştia au fost consiliaţi, 
fi e telefonic, fi e în scris, cu privire la procedura 
de adresare a petiţiilor la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului punându-li-se la dispoziţie 
formularul de adresare către Curte, precum şi 
materiale care să îi ajute în redactarea acestuia. 
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Aspectele semnalate au fost cele legate de dreptul 
la un proces echitabil, la soluţionarea acestora 
într-un timp rezonabil, a dreptului la respectarea 
vieţii private şi de familie, la nerespectarea 
dreptului de proprietate, la nerespectarea unor 
hotărâri judecătoreşti etc.

Dreptul la liberă circulaţie, dreptul la viaţă şi 
la integritatea fi zică şi psihică, la viată intimă, de 
familie şi privată, la libertatea de exprimare, la un 
mediu sănătos etc., au reprezintat subiectele unor 
memorii ce au fost sesizate Institutului, conform 
grafi cului de mai jos:

Pentru a clarifi ca aspectele prezentate de 
petenţi, Institutul Român pentru Drepturile Omului 
a făcut demersuri către autorităţile competente să 
analizeze, să cerceteze şi să soluţioneze, în baza 
prevederilor legale, problemele sesizate: CSM, 
Minis terul de Justiţie, Ministerul Afacerilor Inter-
ne, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministrul 
Educației Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe 
(Direcţia Consulară, Centrul Naţional de Vize), 
Avocatul Poporului, Autoritatea Naţională a Peni-
tenciarelor, prefecturi, primării, consilii locale etc. 

Urmare a acţiunilor întreprinse de IRDO 
s-a constatat că o parte dintre sesizările ce ne-
au fost semnalate s-au dovedit a fi  întemeiate 
fi ind adoptate măsurile legale corespunzătoare 

pentru îndreptarea lucrurilor, pentru restabilirea 
drepturilor încălcate, situaţii aduse atât la cunoş-
tinţa petiţionarilor cât şi a Institutului.

Prin demersurile pe care le-am întreprins, fi e 
redirecţionând petiţiile către instituţiile com-
petente, fi e prin acţiunile întreprinse, de îndrumare 
a petiţionarilor spre calea de soluţionare conform 
normelor în vigoare, fi e punând la dispoziţie 
material documentar care să vină în ajutorul 
acestora în clarifi carea unor aspecte legate de rolul 
şi atribuţiile unor organisme guvernamentale şi 
neguvernamentale, naţionale şi internaţionale cu 
preocupări în protecţia şi promovarea drepturilor 
omului sau spre informarea acestora, considerăm 
că am reuşit să ne ducem la îndeplinire atribuţiile 
conferite de lege.
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V. COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII 
ÎN PLAN NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL

data de 10 august 2018 – Comisia pentru 
drepturile omului, culte și problemele mino-
rităților naționale (18 septembrie); 

 Participare la ședința, din 6 noiembrie, a 
Comisiei pentru drepturile omului, culte 
și problemele minorităților naționale din 
Camera Deputaților în cadrul căreia s-a afl at 
pe ordinea de zi la punctul 26 „Diverse” – 
cazul celor doi membri ai grupării „Mișcarea 
de Tineret 64 de Comitate din Transilvania”, 
condamnați pentru incidentul de la Târgu 
Secuiesc la manifestările din decembrie 
2015;

Senat
 Proiectul de modifi care a Legii sănătății 

mintale L487/2002 – Comisia pentru 
drepturile omului, culte și minorități; 

 Proiectul de Lege privind sistemul unitar de 
pensii publice – Comisia pentru drepturile 
omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi;  

 „Reglementarea executării măsurilor de 
siguranță cu caracter medical – o necesitate 
pentru România” – Comisia pentru egalitate 
de șanse; 

 „Sănătatea mintală la locul de muncă” – 
Comisia pentru drepturile omului, egalitate 
de şanse, culte şi minorităţi.

2. Colaborarea cu alte instituţii 

Ministerul Educaţiei Naţionale: organizarea 
unor cursuri de formare de formatori prin inter-
mediul caselor corpului didactic/inspectoratelor 
şcolare pentru inspectori, profesori metodişti, 
cadre didactice care realizează educaţia pentru 
drepturile omului în învăţământul preuni ver sitar; 
continuarea organizării, cu sprijinul inspecto-
ra telor şcolare şi al caselor corpului didactic, a 
concursului naţional de creativitate didactică menit 
să stimuleze realizarea de materiale didactice 
auxiliare pentru predarea-învăţarea elementelor 
referitoare la problematica drepturilor omului 
în învăţământul preuniversitar; organizarea con-

Conform legii de înfi inţare a Institutului Român 
pentru Drepturile Omului, mandatul Institutului 
este şi de a asigura o mai bună cunoaştere de către 
organismele publice a problematicii drepturilor 
omului, în special, prin aducerea la cunoştinţa 
acestora a documentelor, practicilor şi uzanţelor 
internaţionale în domeniul drepturilor omului, 
inclusiv prin traducerea lor, atunci când este 
necesar.

1. Relaţia cu Parlamentul României

Potrivit art. 3 din Legea nr. 9/1991 Institutul 
poate furniza documentaţii, la cererea comisiilor 
Parlamentului, asupra aspectelor care privesc 
drepturile omului din proiectele de legi şi a altor 
probleme conexe examinate în Parlament. 

În acest sens menţionăm dezbaterile organizate 
de comisiile parlamentare de specialitate din 
cadrul Parlamentului la care Institutul a participat 
şi în cadrul cărora reprezentanţii IRDO au 
prezentat puncte de vedere:

Camera Deputaţilor
 „Dezrobirea juridică și socio-economică a 

romilor la 100 de ani de la Marea Unire”– 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale; 

 Participarea la ședința Comisiei pentru drep-
turile omului, culte și problemele minorităților 
naționale din Camera Deputaților, în cadrul 
căreia directorul IRDO a susținut în fața 
membrilor Comisiei necesitatea modifi cării 
Legii nr.9/1991 privind înfi ințarea Institutului 
în acord cu Principiile de la Paris; 

 Participarea la ședința din 16 octombrie a 
Comisiei pentru drepturile omului, culte și 
problemele minorităților naționale și cea a 
Comisiei pentru învățământ, știință, tineret 
și sport din Camera Deputaților privind 
propunerea legislativă de organizare și 
funcționare a IRDO (Plx415/2018); 

 Aspecte legate de posibile încălcări ale drep-
turilor omului la manifestările de protest din 
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cursului bienal de creativitate didactică pentru 
materiale destinate educaţiei pentru drepturile 
omului; participarea reprezentanţilor IRDO la 
desfăşurarea şi jurizarea unor concursuri naţio-
nale/olimpiade, din domeniul disciplinelor socio–
umane, acordând premii celor mai valoroase 
lucrări cu tematica din domeniul drepturilor 
omului.

Direcția Generală Anticorupție, Inspec-
toratul General pentru Imigrări, Inspectoratul 
General al Poliției de Frontieră: prezentarea în 
cadrul unor întâlniri și programe de formare a 
unor materiale privind promovarea şi protejarea 
drepturilor omului din perspectiva forţelor de 
poliţie, cu aplicabilitate pe domeniul sensibil al 
migraţiei. 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” 
şi Institutul Internaţional pentru Drepturile 
Omului: organizarea conferinţei internaţionale 
Cultura Europeană a Drepturilor Omului. Dreptul 
la Fericire, ediţia a VI-a.

Universitatea din Oradea, Departamentul 
pentru Pregătirea Personalului Didactic: orga-
ni zarea simpozionului internațional „Dreptu-
rile omului-principii și valori europene în An 
Centenar”.

Casa Corpului Didactic București: asigu ra-
rea expertizei în domeniul problematicii dreptu-
rilor omului, de către specialiştii IRDO în cadrul 
activităţilor specifi ce: organizarea de cursuri de 
formare pentru diversele categorii de personal 
din învăţământul preuniversitar și de concursuri 
şcolare în învăţământul preuniversitar; de dezba-
teri, colocvii, simpozioane, evenimente privind 
metode, practici pedagogice de educaţie pentru 
drepturile omului în învăţământul preuniversitar, 
precum şi diseminarea de materiale documentare 
şi publicaţii în domeniul drepturilor omului.

Casa Corpului Didactic Cluj: organizarea şi 
desfăşurarea concursului naţional de creativitate 
didactică în domeniul materialelor auxiliare des-
tinate educaţiei pentru drepturile omului, demo-
craţie şi o cultură a păcii în învăţământul preuni-
versitar, ediţia a IX-a; organizarea simpozionului 

„STOP Bullyingului. Spune NU intimidării –
exemple de bună practică” și curs pentru cadre 
didactice „Între disciplina şcolară şi drepturile 
copilului”.

Casa Corpului Didactic Constanţa: acor-
darea de materiale documentare şi publicaţii în 
domeniul drepturilor omului; susținerea cursului 
destinat cadrelor didactice „Drepturile copilului 
în mediul virtual” și a evenimentului „Împreună 
în An Centenar”. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sectorul 6: organizarea 
cursului pentru asistenți sociali și medicali 
„Drepturile persoanelor vârstnice afl ate în îngrijire 
pe termen lung în centre sau la domiciliu” în 
parteneriat cu United Way; a trei ateliere privind 
educaţia pentru drepturile omului; desfăşurarea 
concursului „Drepturi şi responsabilităţi” având 
ca grup ţintă copii cu vârsta între 10-14 ani din 
sectorul 6; organizarea Zilei internaţionale a 
drepturilor copilului.

Institutul European din România – Centrul 
de Informare Europe Direct București: orga ni-
zarea evenimentului pentru adolescenți „Biblio teca 
vie – Nu judeca o carte după copertă”, care a avut 
ca scop promovarea educației pentru drepturile 
omului, pentru valori și demnitatea umană.

Fundaţia United Way: organizarea de sesi-
uni de formare şi ateliere privind educaţia pentru 
drepturile omului şi, respectiv, drepturile copi-
lului; cursul pentru copiii din categorii vulnerabile 
„Drepturile copilului pentru copii” și „Dreptul la 
protecţie al copilului” destinat coordonatorilor de 
proiecte, pedagogilor şcolari, asistenţilor sociali, 
profesorilor.

Asociaţia Fraţilor Marişti ai Şcolilor din 
România: realizarea de ateliere şi activităţi recre-
ative privind educația pentru drepturile omului; 
organizarea unui curs de formare privind drepturile 
copilului destinat asistenţilor sociali, educatorilor, 
educatorilor sociali şi studenţilor de la asistenţă 
socială.

Qbebe.ro: organizarea conferinței pentru pă-
rinți „Ora de tehnologie”. 
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Biblioteca Municipală București: organizarea 
unor sesiuni de informare Drepturile copilului în 
lumea virtuală, adresate părinților, privind pro-
blemele cu impact negativ asupra dezvoltării 
fi zice și psihice a minorilor. 

Școala Gimnazială nr. 88: organizarea de 
cursuri destinate cadrelor didactice privind „Edu-
caţia pentru drepturile omului în mediul şcolar” 
și „Dreptul persoanelor cu dizabilități”; reali-
zarea de acțiuni dedicate Zilei internaționale a 
nonviolenței în școală și a Zilei Pământului.

Școala Gimnazială „prof. Ion Vișoiu”: 
organizarea unor cursuri, pentru elevi, privind 
educația pentru drepturile omului în învățământul 
preuniversitar „Dreptul la educație” și „Comu-
nicare nonviolentă”; acțiuni consacrate Zilei 
internaționale a siguranței pe internet, 

Fundaţia Adolescenţa: derularea în parte ne-
riat alături de Colegiul național „Mihai Viteazu”, 
Colegiul „Spiru Haret”, Colegiul economic „Virgil 
Madgearu”, Liceul tehnologic „1 Mai” și Școlile 
gimnaziale „Radu Stanian” și „Sfânta Vineri” a 
unor activităţi de promovare privind educaţia 
drepturilor omului și a unor acțiuni dedicate Zilei 
mondiale a mediului, a Zilei mondiale a educaţiei, 
Zilei Naţiunilor Unite, Zilei internaţionale de 
combatere a fascismului şi antisemitismului, a 
Zilei internaţionale a drepturilor copilului și a 
Zilei internaţionale a drepturilor omului.

Asociaţia Română de Psihiatrie Medico-
Legală: promovarea Convenţiei privind Dreptu-
rile Persoanelor cu Dizabilităţi; susţinerea unor 
modifi cări ale legislaţiei în vigoare pri vind 
sănătatea mintală şi incluziunea socială pentru 
a efi cientiza sistemul reabilitării psiho-sociale, 
organizarea Masei rotunde cu tema „Regle-
mentarea executării măsurilor de siguranță cu 
caracter medical – o necesitate pentru România”.

Asociaţia Femeilordin România Împreună: 
promovarea Convenţiei ONU privind combaterea 
oricăror forme de discriminare împotriva feme-
ilor (CEDAW); combaterea discriminării şi ste-
reotipurilor privind femeile în societate, pro movarea 

participării femeilor la nivelul comunităţii, precum 
şi incluziunea categoriilor vulnerabile; organizarea 
dezbaterii „O viaţă fără violenţă este dreptul 
fi ecărei femei” cu prilejul Zilei internaţionale a 
combaterii violenţei împotriva femeilor și cea 
privind „Protecția și integrarea refugiaților în 
societate” dedicată Zilei mondiale a refugiatului.

3.  Cooperarea cu instituţii 
internaţionale şi regionale

Institutul Român pentru Drepturile Omului are, 
totodată, şi mandatul de a informa opinia publică de 
peste hotare, organismele internaţionale, în legătură 
cu modalităţile practice prin care drepturile omului 
sunt asigurate şi respectate în România. În acest 
sens, potrivit art. 6 din Legea nr. 9/1991, Institutul 
poate stabili relaţii de colaborare cu instituțiile 
pentru drepturile omului sau organisme similare 
din alte ţări, precum şi cu organizaţii internaţionale 
şi regionale care desfăşoară activităţi în domeniul 
drepturilor omului.

Partenerii internaţionali cu care IRDO cola-
bo rează sunt: Înaltul Comisariat al Drepturilor 
Omu lui, Consiliul Europei, OSCE – Biroul pentru 
Instituţii Democratice şi Drepturile Omului şi 
Agen ţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene.

Înaltul Comisariat al Drepturilor Omului
Institutul a fost invitat, ca şi în anii precedenţi, 

să ofere informaţii şi date cu privire la diferite 
aspecte privind promovarea şi protecţia drep-
turilor omului în România, ţinând cont şi de 
studiile realizate în cadrul Institutului. 

Alianța Globală a Instituțiilor Naționale 
pentru Drepturile Omului (GANHRI)

Institutul Român pentru Drepturile Omului a 
fost solicitat pentru elaborarea unui raport privind 
implicarea Institutului în promovarea egalității de 
gen, a drepturilor femeilor și fetelor din mediul 
rural5. Astfel, IRDO a valorifi cat cercetările, stu-
diile privind promovarea și protejarea drepturilor 
femeilor, combaterea discriminării și promovarea 

5 Raportul a fost prezentat în cadrul celei de a 62-a 
sesiune a Comisiei Internaționale pentru Statutul Femeilor, 
http://www.asiapacificforum.net/resources/role-nhris-
promoting-gender-equality-rural-areas/.
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egalității de șanse prin campanii de conștientizare 
și dezbateri care au avut drept scop schimbarea 
mentalităților învechite față de statutul femeilor 
din România, de combaterea imaginii stereotipice 
a acesteia. De asemenea, IRDO a participat 
la conferința anuală a GANHRI „Drepturile 
persoanelor cu dizabilități și rolul instituțiilor 
naționale pentru drepturile omului”, reuniune ce a 
avut ca scop cunoașterea și schimbul de experiențe 
și bune practici ale instituțiilor naționale pentru 
drepturile omului privind monitorizarea aplicării 
CDPD dar și a modului de implicare a persoanelor 
cu dizabilități în acest proces de monitorizare. 

Reţeaua Europeană a Instituţiilor Naţionale 
de Drepturile Omului (ENNHRI)

Institutul este membru fondator al Reţelei 
Europene a Instituţiilor Naţionale de Drepturile 
Omului. Scopul ENNHRI este de a întări 
promovarea şi protecţia drepturilor omului pe 
întreg cuprinsul Europei, reunind toate instituţiile 
naţionale de drepturile omului în vederea 
conlucrării pe un spectru larg al problematicii 
drepturilor omului şi de a le sprijini să se dezvolte. 

IRDO, participă activ în cadrul reţelei atât 
prin intermediul grupurilor de lucru în care 
este membru, cât şi prin intermediul diferitelor 
proiecte coordonate de ENNHRI. 

Grupurile de lucru în care este membru IRDO: 

 Grupul de lucru juridic – monitorizează 
activitatea Curţii Europene a Drepturilor 
Omului pentru a identifi ca cazuri în domenii 
prioritare şi pentru a lua în considerare 
intervenţii ca parte terţă. Activitatea curentă 
a grupului de lucru include şi contribuţia 
continuă în procesul de examinare a reformei 
şi consolidării sistemului Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului. 

 Grupul de lucru pentru implementarea 
Convenţiei privind drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi (CDPD). În cadrul Grupului 
sunt dezbătute şi analizate aspecte privind 
implementarea diferitelor articole din CDPD 
(ex art. 12, privind recunoaşterea egală în 
faţa legii), dezvoltarea de indicatori privind 
monitorizarea implementării Convenţiei, 

dialogul cu Comitetul ONU pentru drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi, jurisprudenţa 
recentă a CEDO în domeniu ş.a. 

 Grupul de lucru privind drepturile economice 
şi sociale – monitorizarea efectelor poli ti-
cilor economice asupra drepturilor omului; 
consolidarea capacităţii instituţiilor naţio-
nale pentru drepturile omului prin schimbul 
de informaţii şi practici, dezvoltarea instru-
mentelor, formare. 

 Grupul de lucru privind azilul şi migraţia – 
permite schimbul de cunoştinţe şi experienţă 
pentru a consolida cooperarea regională şi 
internaţională în domeniul azilului şi mi-
graţiei; facilitează angajamentul faţă de 
mecanismele regionale privind problemele 
legate de azil şi migraţie. 

Totodată, IRDO a participat la întâlnirea 
anuală a Grupului de lucru pe justiție, reuniune 
în cadrul căreia au fost abordate probleme legate 
de procesul de reformă al Curții Europene pentru 
Drepturile Omului. 

IRDO a participat la cea de a șasea și a șaptea 
întâlnire a Platformei privind drepturile sociale 
și economice dintre Consiliul Europei, FRA, 
ENNHRI și Equinet organizată de Departamentul 
privind Carta socială europeană din cadrul 
Consiliului Europei. Tema principală a reuniunii 
a vizat dreptul la locuință, în special art.16 și 31 
din Carta socială europeană, fi ind prezentate și 
analizate aspecte privind concluziile și deciziile 
Comitetului European pentru Drepturi Sociale 
adoptate cu privire la acest drept. De asemenea, 
IRDO a luat parte la prima reuniune dintre 
Platforma privind drepturile sociale și economice 
și Platforma operațională pentru romi și dreptul 
la egalitate. 

Organizația pentru Securitate și Cooperare 
în Europa (OSCE)

Institutul a participat la Conferința anuală – 
Reuniunea de implementare a dimensiunii umane 
a statelor participante la OSCE, organizată de 
către Biroul OSCE pentru Instituții Democratice 
și Drepturile Omului (ODIHR), la secțiunea 
privind libertățile fundamentale: libertatea de 
exprimare, libertatea de întrunire și asociere 
pașnică; instituțiile naționale de drepturile omului 
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și rolul societății civile în protecția drepturilor 
omului și libertatea de mișcare și la secțiunea 
privind fenomenul migrației. 

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene (FRA)

IRDO a dat curs cererii FRA de a răspunde la 
consultarea on-line privind strategia europeană 
de formare judiciară din 2011, precum și a 
strategiei europene de formare judiciară pentru 
perioada 2019-2025; a transmis un raport privind 
contribuția Institutului în monitorizarea și 
implementarea Agendei 2030 și a Obiectivelor 
de Dezvoltare Durabilă la nivel național. A 
oferit opinii asupra consultărilor cu instituţiile 
de drepturile omului privind planul de activitate 
FRA până în 2020 în sprijinul promovării 
drepturilor fundamentale în cooperare cu toate 
instituţiile naţionale pentru drepturile omului şi 
cu toţi partenerii interesaţi pe tema celor 5 direcţii 
majore: analiza comparată a datelor, modalităţi 
de colectare şi de analiză a acestora; consultanţă 
independentă pentru îmbunătăţirea şi promovarea 
legislaţiilor; sprijinirea politicilor de promovare a 
drepturilor omului şi oferirea de expertiză în timp 
real; promovarea efi cientă a drepturilor, valorilor 
şi libertăţilor și consolidarea cooperării cu 
organizaţiile naţionale de promovare a drepturilor 

fundamentale şi a colaborării cu comunităţile care 
oferă sprijin în acest sens.

De asemenea, IRDO a participat la întâlnirea 
directorului FRA cu reprezentanți ai partenerilor 
instituționali ai FRA în România „FRA-family 
Romania”; la prezentarea raportului FRA „Provo-
cările cu care se confruntă organizațiile societății 
civile care lucrează în domeniul drepturilor 
omului în Uniunea Europeană” și la seminarul 
„Implementarea Cartei drepturilor fundamentale 
ale Uniunii Europene”. 

Asociaţia Francofonă a Comisiilor Naţionale 
de Drepturile Omului (AFCNDH)

În contextul fenomenului acutizant al migra-
ţiei, la cel de-al șaselea Congres al AFCNDH s-a 
propus consultarea instituțiilor naționale pentru 
drepturile omului privind situația migrației la 
nivel național și implicarea instituțiilor, auto-
rităților și a societății civile. Astfel, IRDO a 
transmis un raport privind implicarea sa, ca 
insti tuție națională de drepturile omului, prin 
campanii de conştientizare privind situaţia aces-
tor categorii vulnerabile, organizarea unor eve-
ni mente dedicate drepturilor refugiaţilor, crizei 
refugiaţilor şi gestionării acestor probleme.
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VI. PROIECTUL DE LEGE NR. 415 PRIVIND REORGANIZAREA 
INSTITUTULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI

cri minare împotriva femeilor6, Comitetul ONU 
privind drepturile omului7, Comitetul ONU pri-
vind drepturile economice, sociale şi culturale8, 
Consiliul ONU pentru Drepturile Omului9) privind 
adoptarea măsurilor necesare pentru ca IRDO 

6 Cu ocazia evaluării rapoartelor periodice combinate 
7 şi 8 la Convenţia pentru eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor, Comitetul ONU a constat 
cu îngrijorare că, în ciuda angajamentului asumat în timpul 
revizuirii periodice universale (PUR), statul român nu a 
modifi cat încă Legea nr. 9/1991 pentru a revizui statutul 
Institutului Român pentru Drepturile Omului. În acest 
sens Comitetul a recomandat adoptarea măsurilor necesare 
pentru ca Institutul Român pentru Drepturile Omului să 
respecte pe deplin principiile de la Paris, în special în ceea 
ce priveşte mandatul său de a proteja drepturile femeilor şi 
de a promova egalitatea de gen, statutul şi durata calităţii 
de membru în Consiliul său general (A se vedea pct. 12 şi 
13 din Concluziile CEDAW din 24 iulie decembrie 2017, 
CEDAW/C/ROU/CO/7-8, p. 4)

7 În urma evaluării celui de-al cincilea raport periodic 
privind implementarea Pactului internaţional privind 
drepturile civile şi politice, Comitetul ONU pentru Drepturile 
Omului a luat notă de existenţa unor instituţii naţionale care 
au mandate de protecţie a drepturilor omului, printre care 
Avocatul Poporului, Consiliul Naţional de Combatere a 
Discriminării şi Institutul Român pentru Drepturile Omului, 
dar subliniază faptul că niciuna dintre aceste instituţii nu sunt 
acreditate ca fi ind în deplină conformitate cu Principiile de 
la Paris, referitoare la statutul instituţiilor naţionale pentru 
promovarea şi protecţia drepturilor omului.(art. 2). În acest 
sens Statul român trebuie să ia toate măsurile necesare 
pentru a se asigura că instituţiile sale naţionale pentru 
drepturile omului se conformează pe deplin Principiilor de 
la Paris şi funcţionează independent, transparent şi efi cient. 
(A se vedea pct. 9 şi 10 din Concluziile CCRP din 11 
decembrie 2017, CCPR/C/ROU/CO/5 p. 2)

8 În urma evaluării celui de-al treilea si al cincilea raport, 
Comitetul si-a exprimat, în mod particular, preocuparea de 
faptul că Institutul Român pentru Drepturile Omului nu 
corespunde în totalitate cu Principiile de la Paris privind 
statutul instituţiilor naţionale pentru drepturile omului. În 
acest sens a recomandat statului român să adopte măsurile 
necesare pentru ca IRDO să poată corespunde pe deplin cu 
Principiile de la Paris. (A se vedea pct. 6 din Concluziile 
CESCR din 9 decembrie 2014, E/C.12/ROU/CO/3-5, p. 2)

9 România a trecut prin trei cicluri de evaluare periodică 
universală până în prezent, atât în urma primului ciclu EPU 
(a se vedea Raportul grupului de lucru privind EPU din 3 
iunie 2008 A/HRC/8/49, pct. 50), cât şi după cel de-al doilea 
( a se vedea Raportul grupului de lucru privind EPU din 21 
martie 2013 A/HRC/23/5 pct. 109.17-109.22) recomandările 
Consiliului ONU pentru drepturile omului au avut în vedere 
adoptarea măsurilor necesare pentru ca IRDO să fi e in 
concordanţă deplină cu Principiile de la Paris.

Procesul democratizării societăţii româneşti a 
presupus, printre altele, şi asigurarea garantării şi 
respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului în concordanţă cu angajamentele 
asumate de ţara noastră, cu standardele adoptate 
pe plan internaţional în domeniul drepturilor 
omului.

În acest context a fost înfi inţat Institutul 
Român pentru Drepturile Omului (IRDO) 
prin Legea nr. 9/1991, ca organism autonom, 
specializat, cu scopul de a asigura o mai bună 
cunoaştere a drepturilor omului, a modului în care 
acestea sunt garantate conform reglementărilor 
internaţionale din domeniu. Astfel, autorităţile 
române răspundeau preocupărilor ONU, OSCE şi 
Consiliului Europei, care prin numeroase rezoluţii 
și recomandări încurajau crearea şi dezvoltarea 
unor instituţii naţionale independente cu atribuţii 
specifi ce în domeniul promovării şi protecţiei 
drepturilor omului şi prin alte mijloace decât cele 
din sfera judiciară.

Prin Rezoluţia 48/134 din 1993, Adunarea 
generală a ONU a adoptat Principiilor de Paris, 
principii ce stau la baza înfi inţării unei instituţii 
naţionale pentru drepturile omului.

Organismele ONU, inclusiv Adunarea 
Generală şi Consiliul pentru Drepturile Omului, 
au afi rmat în mod repetat rolul important pe 
care îl au instituţiile naţionale în promovarea şi 
protecţia drepturilor omului atât la nivel naţional, 
cât şi internaţional. Alinierea la Principiile de 
la Paris este necesară şi, totodată, esenţială în 
cadrul Alianţei Globale a Instituţiilor Naţionale 
pentru Drepturile Omului (GANHRI) şi a Reţelei 
Europene de Instituţii Naţionale pentru Drepturile 
Omului (ENNHRI), structuri al căror membru este 
Institutul, ca măsură de recunoaştere şi întărire a 
rolului instituţiilor naţionale de drepturile omului 
în asigurarea aplicării standardelor internaţionale 
în domeniul drepturilor omului.

De asemenea, au existat recomandări către statul 
român din partea mecanismelor ONU (Comitetul 
ONU privind eliminarea tuturor formelor de dis-
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să respecte pe deplin Principiile de la Paris, în 
special în ce priveşte mandatul său de promovare 
şi protecţie a drepturilor omului. De asemenea, au 
existat recomandări şi din partea Comisarului pentru 
drepturile omului al Consiliului Europei privind 
consolidarea independenţei, efi cienţei şi efi cacităţii 
instituţiei, prin clarifi carea competenţelor şi 
asigurarea resurselor umane şi fi nanciare adecvate 
pentru a-şi putea îndeplini mandatul10. 

Odată cu evoluţia reglementarilor internaţionale, 
Institutul a urmărit respectarea şi aplicarea normelor 
internaţionale şi regionale privind funcţionarea 
instituţiilor naţionale pentru drepturile omului prin 
crearea unui cadru corespunzător şi folosirea unor 
mijloace adecvate pentru aplicarea şi respectarea 
concretă a drepturilor omului, pentru o mai bună 
cunoaştere şi conştientizare a lor, atât de către insti-
tuţiile publice, cât şi de către persoanele fi zice, în 
contextul în care România este membră a ONU, a 
OSCE, a Consiliului Europei şi a Uniunii Europene.

Acestea au fost motivele principale pentru 
care în 2018 au fost inițiate demersurile pentru 
modifi carea Legii de înfi ințare nr. 9 din 29 
ianuarie 1991 privind funcţionarea Institutului 
Român pentru Drepturile Omului. 

În urma procesului de acreditare a Institutului 
din 2011, în raportul Subcomitetului de acreditare 
se preciza faptul că este necesar ca pentru clari -
fi   carea mandatului Institutului, legea de înfi inţare 
să precizeze în mod explicit atribuţiile specifi ce 
de promovare şi protecţie a drepturilor omului.

Potrivit Principiilor de la Paris, mandatul 
unei instituţii naţionale trebuie interpretat într-o 
manieră largă, liberală pentru a include în 
activitățile de promovare toate drepturile prevă-
zute în instrumentele internaţionale, regionale şi 
naţionale. În acest sens, trebuie ca, în demersurile 
pe care le facem, să avem în vedere drepturile şi 
libertăţile fundamentale cuprinse în Constituţia 
României, drepturile omului recunoscute de comu-
nitatea internaţională, îndeosebi cele stipulate 
în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, 
în convenţiile ONU, în convenţiile Consiliului 
Europei şi în Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene precum şi angajamentele asu-
mate privind dimensiunea umană în cadrul OSCE.

Instituţiile naţionale pentru drepturile omului 
trebuie să fi e mandatate cu funcţii specifi ce de 
promovare şi protecţie a drepturilor omului. Ast fel, 

10 A se vedea raportul de țară din 2014.

funcţiile de promovare reprezintă acele funcţii care 
conform Principiilor de la Paris in clud activități de 
conștientizare, educaţie pentru drepturile omului, 
activități de formare, con siliere etc. pentru a putea 
crea o societate în care drepturile omului să fi e mai 
bine înțelese și respectate. Funcţiile de protecţie 
sunt cele care abordează şi încearcă să prevină 
încălcările efective ale drepturilor omului. Printre 
aceste funcţii se numără monitorizarea, cercetarea, 
inves tigarea şi raportarea încălcărilor drepturilor 
omului, dar pot fi  incluse și primirea plângerilor 
individuale. 

În acest context, se impunea ca legea de func-
ţionare a Institutului să cuprindă reglementări clare 
şi precise, asigurându-se predictibilitatea privind 
mandatul, atribuțiile etc. Astfel, pentru îndeplinirea 
rolului de a asigura punerea în aplicare, în mod 
efectiv, a instrumentelor internaţionale privind 
drepturile omului, la recomandarea Subcomitetului 
de acreditare, Institutul trebuie să realizeze studii 
și să contribuie la rapoartele privind situația 
drepturilor omului în România, în special pentru 
categoriile de persoane vulnerabile, să întocmească 
rapoarte şi recomandări cu privire la modul cum 
sunt respectate şi aplicate normele în vigoare.

Pentru o mai bună clarifi care a mandatului şi a 
atribuţiilor Institutului, se accentuează necesitatea 
unei mai bune valorifi cări a activității de cercetare, 
întrucât sfera cercetărilor pe tema drepturilor 
omului este importantă în mediul academic, iar 
aspectul practic este cel care ar trebui să fi e o 
prioritate a Institutului Român pentru Drepturile 
Omului, prin identifi carea de bune practici. 

Tot în vederea respectării Principiilor de 
la Paris, era necesară asigurarea reprezentării 
pluraliste a societăţii civile implicate în protecţia 
şi promovarea drepturilor omului, în special 
prin prevederi care să permită prezenţa și/sau 
stabilirea unei cooperări efi ciente cu: organizaţiile 
neguvernamentale responsabile de promovarea şi 
protecţia drepturilor omului, organizaţiile sociale 
şi profesionale; mediul academic; Parlamentul; 
departamentele guvernamentale. 

Prin aceste amendamente aduse la Legea nr. 
9/1991, în conformitate cu Principiile de la Paris 
și cu recomandările organismelor internaționale 
se urmăreşte reglementarea în mod clar atât 
a atribuţiilor, cât şi a competenţelor pe care 
organele de conducere ale Institutului trebuie să 
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le aibă, precum şi a structurii organizatorice şi a 
statutului personalului Institutului Român pentru 
Drepturile Omului. 

Este necesar ca, într-un domeniu precum cel 
al drepturilor omului, activitatea unei instituţii 

publice să vizeze, în special, efi cienţa în plan 
concret şi nu la nivel teoretic, pentru a contribui 
decisiv la respectarea drepturilor omului şi pentru 
a contura o viziune clară a instituţiei privind 
promovarea şi protecţia drepturilor omului.

Anexa I.
Organigrama Institutului Român pentru Drepturile Omului
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Anexa II.
Principii referitoare la Statutul Instituţiilor Naţionale 

(Principiile de la Paris)*

(ii) Orice situaţie de încălcare a drepturilor 
omului pe care decide să o investigheze;

(iii) Pregătirea rapoartelor privind situaţia 
naţională a drepturilor omului în general, precum 
şi aspecte mai specifi ce; 

(iv) Atragerea atenţiei Guvernului asupra 
situaţiilor din orice parte a ţării în care drepturile 
omului sunt încălcate şi propunerea de iniţiative 
pentru a pune capăt unor astfel de situaţii şi, dacă 
este necesar, exprimarea unui punct de vedere cu 
privire la poziţiile şi reacţiile Guvernului;

(b) Să promoveze şi să asigure armonizarea 
legislaţiei, reglementărilor şi practicilor naţionale 
cu instrumentele internaţionale privind drepturile 
omului la care Statul este parte şi punerea acestora 
în aplicare efectivă;

(c) Să încurajeze ratifi carea instrumentelor 
menţionate anterior sau aderarea la aceste instru-
mente şi să asigure punerea lor în aplicare;

(d) Să contribuie la rapoartele pe care Statele 
trebuie să le transmită organelor şi comisiilor 
Organizaţiei Naţiunilor Unite şi instituţiilor re-
gio nale, în conformitate cu obligaţiile care le 
revin în temeiul tratatelor şi, dacă este necesar, să 
îşi exprime opinia cu privire la subiectul în cauză, 
cu respectarea independenţei lor;

(e) Să coopereze cu Organizaţia Naţiunilor 
Unite şi cu orice altă organizaţie din sistemul 
Orga nizaţiei Naţiunilor Unite, cu instituţiile regio-
nale şi instituţiile naţionale ale altor ţări, care au 
competenţe în domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor omului;

(f) Să contribuie la formularea programelor de 
educaţie şi de cercetare în domeniul drepturilor 
omului şi să participe la punerea acestora în 
practică, în şcoli, universităţi şi cercuri profe-
sionale;

(g) Să informeze cu privire la drepturile omului 
şi eforturile de combatere a tuturor formelor de 
discriminare, în special a discriminării rasiale,  Traducere IRDO.

Adoptate prin Rezoluţia Adunării Generale 
nr. 48/134 din 20 decembrie 1993

Competenţe şi responsabilităţi
1.O instituţie naţională trebuie să aibă com-

petenţa de a promova şi proteja drepturile 
omului.

2.O instituţie naţională trebuie să aibă un 
mandat cât mai larg posibil, care să fi e clar pre-
văzut într-un text constituţional sau legislativ, 
precizând componenţa şi sfera sa de competenţă.

3.O instituţie naţională trebuie să aibă, inter 
alia, următoarele responsabilităţi:

(a) Să prezinte Guvernului, Parlamentului 
şi oricărui alt organ competent, la solicitarea 
auto  rităţilor în cauză, sau prin exercitarea com-
peten ţelor sale de a se autosesiza cu privire la 
o anumită problemă, puncte de vedere, reco-
mandări, propuneri şi rapoarte cu privire la orice 
aspect legat de promovarea şi protecţia drepturilor 
omului; instituţia naţională poate decide să le 
publice; aceste puncte de vedere, recomandări, 
propuneri şi rapoarte, precum şi orice prerogativă 
a instituţiei naţionale trebuie să se refere la 
următoarele domenii: 

(i) Orice prevederi legislative sau adminis-
trative, precum şi prevederi referitoare la orga-
nizaţiile judiciare, menite să menţină şi să extindă 
protecţia drepturilor omului; în acest sens, instituţia 
naţională examinează legislaţia şi dispoziţiile 
administrative în vigoare, precum şi proiectele 
şi propunerile şi formulează recomandările pe 
care le consideră adecvate pentru a asigura că 
aceste dispoziţii sunt conforme cu principiile 
fundamentale ale drepturilor omului; recomandă, 
dacă este necesar, adoptarea unei noi legislaţii, 
modifi carea legislaţiei în vigoare şi adoptarea sau 
modifi carea măsurilor administrative; 



DREPTURILE OMULUI 65

prin creşterea gradului de conştientizare a opiniei 
publice, în special prin informare şi educaţie şi 
prin utilizarea tuturor organelor de presă. 

Componenţa şi garanţiile independenţei şi 
pluralismului

1. Componenţa instituţiei naţionale şi numi-
rea membrilor săi, fi e prin alegeri, fi e prin alte 
mijloace, se stabilesc în conformitate cu o pro-
cedură care oferă toate garanţiile necesare pentru 
a asigura reprezentarea pluralistă a forţelor so-
ciale (a societăţii civile) implicate în protecţia şi 
promovarea drepturilor omului, în special prin 
prevederi care să permită prezenţa sau stabilirea 
unei cooperări efi ciente cu reprezentanţii:

(a) Organizaţiile neguvernamentale respon-
sa bile de drepturile omului şi de combaterea 
discriminării rasiale, sindicate, organizaţii sociale 
şi profesionale relevante, de exemplu, asociaţii 
de avocaţi, medici, jurnalişti şi oameni de ştiinţă 
eminenţi;

(b) Tendinţe în gândirea fi losofi că sau reli-
gioasă;

(c) Universităţi şi experţi califi caţi;
(d) Parlamentul;
(e) Departamente guvernamentale (dacă aces-

tea sunt incluse, reprezentanţii lor ar trebui să 
participe la deliberări numai în calitate de con-
sultanţi).

2. Instituţia naţională trebuie să dispună de o 
infrastructură care să permită buna desfăşurare a 
activităţilor sale, şi în special de fi nanţare adec-
vată. Scopul acestei fi nanţări ar trebui să fi e acela 
de a asigura personal şi sediu propriu instituţiei 
naţionale, pentru a fi  independentă de Guvern şi 
a nu fi  supusă controlului fi nanciar care ar putea 
afecta independenţa acesteia. 

3. Pentru a asigura un mandat stabil pentru 
membrii instituţiei naţionale, fără de care nu poate 
exista o independenţă reală, numirea acestora se 
efectuează printr-un act ofi cial care stabileşte 
durata specifi că a mandatului. Acest mandat poate 
fi  reînnoit, cu condiţia să fi e asigurat pluralismul 
în rândul membrilor instituţiei. 

Metode de funcţionare:

În cadrul activităţii sale, instituţia naţională 
poate să:

(a) Să ia în considerare orice aspecte care ţin 
de competenţa sa, fi e la sesizarea Guvernului, 
fi e la propunerea unui membru al său sau a 
oricărui petiţionar, fără a se adresa unei autorităţi 
superioare;

(b) Poate audia orice persoană şi obţine 
informaţiile sau documentele necesare pentru 
soluţionarea situaţiilor care intră în sfera de 
competenţă a acesteia;

(c) Se poate adresa opiniei publice direct 
sau prin intermediul oricărui organ de presă, în 
special în vederea publicării punctelor de vedere 
şi recomandărilor sale;

(d) Se poate întruni în mod regulat şi ori de 
câte ori este necesar cu toţi membrii săi, după ce 
aceştia au fost înştiinţaţi în mod corespunzător;

(e) Să stabilească grupuri de lucru din rândul 
membrilor săi, în funcţie de necesitaţi, şi să 
înfi inţeze secţii locale sau regionale care să con-
tribuie la îndeplinirea funcţiilor instituţiei;

(f) Să menţină consultări cu celelalte organe, 
fi e jurisdicţionale sau de altă natură, responsabile 
pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului 
(în special, ombudsmanii, mediatorii şi instituţiile 
similare);

(g) Având în vedere rolul fundamental pe care 
îl au organizaţiile neguvernamentale în extinderea 
activităţii instituţiilor naţionale, să dezvolte rela-
ţiile cu organizaţiile neguvernamentale dedi-
cate promovării şi protejării drepturilor omului, 
dezvoltării economice şi sociale, combaterii rasis-
mului, protejării grupurilor vulnerabile (în special 
copiii, lucrătorii migranţi, refugiaţii, persoanele 
cu handicap fi zic şi mental) sau domeniilor 
specializate.

Principii suplimentare privind statutul 
comisiilor cu competenţă cvasi-jurisdicţională

O instituţie naţională poate fi  autorizată să 
audieze şi să examineze plângerile şi petiţiile 
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referitoare la situaţii individuale. Petiţiile pot 
fi  făcute de către persoane fi zice, reprezentanţii 
acestora, terţi, organizaţii neguvernamentale, 
asociaţii ale sindicatelor sau orice alte organizaţii 
reprezentative. În astfel de circumstanţe şi fără 
a aduce atingere principiilor enunţate mai sus 
cu privire la celelalte competenţe ale comisiilor, 
funcţiile care le-au fost încredinţate se pot 
fundamenta pe următoarele principii:

(a) Să încerce o soluţionare amiabilă prin 
conciliere sau, în limitele prevăzute de lege, prin 
decizii obligatorii sau, dacă este necesar, pe baza 
confi denţialităţii;

(b) Informarea părţii care a depus petiţia cu 
privire la drepturile sale, în special la căile de atac 
pe care le are la dispoziţie, precum şi promovarea 
accesului la acestea;

(c) Primirea oricăror plângeri sau petiţii sau 
transmiterea acestora oricărei alte autorităţi com-
petente în limitele prevăzute de lege;

(d) Emiterea de recomandări autorităţilor 
com petente, în special prin propunerea de amen-
damente sau reforme ale legilor, regle mentărilor şi 
practicilor administrative, mai ales dacă acestea au 
creat difi cultăţile întâmpinate de persoanele care 
depun petiţii pentru a-şi putea exercita drep turile.
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Anexa III. A.
ACTIVITĂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

în diverse proiecte şcolare cât şi personalului 
nedidactic din școală (22 februarie 2018)

Atelier-dezbatere cu tema „Între disciplina 
şcolară şi drepturile copilului”, organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucureşti 
(15 martie)

Campania consacrată Săptămânii de solida-
ritate cu popoarele care luptă contra discriminării 
rasiale, desfăşurată în perioada de 17-27 martie 
sub forma Caravanei „Diversity – Never enough” 
având ca temă cea propusă de ONU pentru Ziua 
internaţională a discriminării rasiale din acest 
an „Promovarea toleranţei, incluziunii, unităţii 
şi a respectului diversităţii în contextul luptei 
împotriva discriminării rasiale”, organizată de 
Fundaţia Adolescenţa în parteneriat cu Institutul 
Român pentru Drepturile Omului și Cole-
giul Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești 
(20 martie 2018)

Acțiuni privind antidiscriminarea-toleranţa-
unitatea desfăşurate prin Caravana „Diversity – 
Never enough” consacrate Zilei internaţionale a 
discriminării rasiale au fost organizate de Fundaţia 
Adolescenţa în parteneriat cu Institutul Român 
pentru Drepturile Omului, Școala gimnazială 
„Sfânta Vineri”, Colegiul „Spiru Haret” și 
Școala gimnazială „Radu Stanian” din Ploieşti 
(22 martie, 26 martie și 27 martie 2018)

Atelier interactiv cu tema „Dreptul la educaţie” 
organizat de Institutul Român pentru Drepturile 
Omului în parteneriat cu Şcoala „prof. Ion 
Vişoiu” din Chitila, în cadrul „săptămânii altfel” 
(28 martie 2018)

Eveniment cu tema „Arta cinematografi că – o 
armă împotriva rasismului” organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în cadrul 
saptămânii europene de combatere a rasismului şi 
discriminării cu participarea elevilor Colegiului 
Naţional „Spiru Haret” din București (26 martie 
2018)

Curs organizat de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Liceul 
„Nicolae Iorga” din București privind fenomenul 

Dezbatere cu tema „Comemorarea Holo-
caustului și educația – responsabilitatea noastră 
comună” fi ind tema desemnată în acest an de către 
Organizația Națiunilor Unite pentru celebrarea 
Zilei internaţionale de comemorare a victimelor 
holocaustului, organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Şcoala 
Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu 
(27 ianuarie 2018)

Atelier cu tema „Violența și dreptul la sigu-
ranță în școli” organizat de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în parteneriat cu 
Şcoala gimnazială nr. 88 din Bucureşti cu ocazia 
Zilei internaţionale pentru nonviolenţă în şcoli 
(30 ianuarie 2018)

Dezbatere cu tema „Cum reacţionez în cazul 
unui confl ict?” organizat de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Fun-
daţia Filantropică Metropolis (7 februarie 2018)

Dezbatere privind „Pericolul potenţial de 
încăl care a drepturilor copilului pe care lumea 
virtuală îl poate conţine” organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Şcoala gimnazială „prof. Ion Vişoiu”, cu 
ocazia Zilei internaţionale a siguranţei pe internet 
(13 februarie 2018)

Dezbatere cu tema „Drepturile persoanelor 
vârstnice – între deziderat și realități” organizat 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului cu 
Primăria din Beceni și Căminul pentru persoane 
vârstnice – ECOMED (16-17 februarie 2018) 

Atelier vizând educația pentru drepturile 
omu lui cu tema „Acționând împreună pentru 
diversitate lingvistică și multilingvism”, temă 
propusă de UNESCO pentru Ziua internaţională a 
limbii materne din acest an, organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Şcoala nr. 97 din București (21 februarie 2018)

Curs cu tema „Educaţia pentru drepturile 
omului în mediul şcolar”, organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Şcoala gimnazială nr.88 din București, pe o 
durată de șapte săptămâni destinat atât cadrelor 
didactice cu funcţii de conducere ori implicate 
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de bullying în școli, adresat elevilor ciclului 
primar din cadrul liceului (29 martie 2018)

Curs cu tema „Cum ne comportăm cu per-
soanele cu dizabilităţi” organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Colegiul Tehnic „Carol I” din București 
(30 martie 2018)

Dezbatere cu tema „Toleranța religioasă”, 
organizată în cadrul întâlnirilor cu adolescenții 
de către Asociația Adolescența în parteneriat 
cu Institutul Român pentru Drepturile Omului 
și Colegiul „Spiru Haret” din Ploiești (2 aprilie 
2018)

Etapa națională a Olimpiadei de științe 
socio-umane organizată de Ministerul Educației 
Naționale în parteneriat cu Institutul Român 
pentru Drepturile Omului și Inspectoratul 
Județean Iași (2-6 aprilie 2018)

Curs de formare privind drepturile copilului, 
destinat personalului (asistenţi sociali, educatori, 
educatori sociali şi studenţi afl aţi în practică) 
Asociaţiei Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România, 
ce deţin case de tip familial unde sunt cazaţi, 
îngrijiţi şi sprijiniţi în procesul de şcolarizare copii 
transferaţi din centrele de plasamente, organizat 
de Institutul Român pentru Drepturile Omului 
în parteneriat cu Asociaţia Fraţilor Marişti ai 
Şcolilor din România (18 aprilie 2018)

Activități dedicate sărbătoririi Zilei Pământului, 
având ca temă limitarea poluării cu deşeuri din 
plastic, organizate de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Carrefour și 
Școala gimnazială nr.88 din Bucerești (20 aprilie 
2018)

Întâlnire cu Cenaclul „Orfeu” organizată cu 
prilejul Zilei internaţionale a cărţii şi a dreptului de 
autor, a Zilei bibliotecarului din Româniala 
de Fundaţia „Adolescenţa” în parteneriat cu 
Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga”, Institutul 
Român pentru Drepturile Omului, Colegiul „Spiru 
Haret” și Colegiul Economic „Virgil Madgearu” 
(21 aprilie 2018)

Curs de formare cu tema „Între disciplina 
școlară și drepturile copilului” organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Casa Corpului Didactic Cluj, 
participând cadre didactice, directori și consilieri 
pentru învățământul preuniversitar de la Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Cluj, Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-

Napoca, Colegiul Național „George Coșbuc” 
Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” 
Cluj-Napoca, Liceul Teoretic „Octavian Goga” 
Cluj-Napoca, Școala gimnazială „Gheorghe 
Șincai” din Florești, Liceul Teoretic „Gelu 
Voievod” din Gilău (25-26 aprilie 2018) 

Dezbatere pe tema „Bariere în calea unei vieţi 
independente” organizată de Consiliul Naţional 
al Dizabilităţii din România în parteneriat cu 
Institutul Român pentru Drepturile Omului și 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de infor-
mare în masă a Camerei Deputaţilor, pentru 
marcarea Zilei europene pentru viață inde-
pendentă, recunoaşterea şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi (7 mai 2018)

A cincea ediție a simpozionului și concursului 
național „Europa în școală” organizate de școala 
gimnazială „Alexandru Ceușianu” din Reghin 
în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean 
Mureș, Biblioteca Municipală „Petru Maior” din 
Reghin, Primaria Municipiului Reghin, Comisia 
Națională a României pentru UNESCO, Institutul 
Român pentru Drepturile Omului, Colegiul 
german „Goethe” (9 mai 2018) 

Dezbatere cu tema „Drepturile omului – 
valorile europene şi viitorul tinerilor în Uniunea 
Europeană” organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Colegiul 
Naţional „Octav Onicescu” din București, în 
cadrul Clubului european al liceului, cu prilejul 
sărbătoririi Zilei Europei (10 mai 2018)

Masa rotundă cu tema „Familia: educatori şi 
furnizori ai drepturilor omului”, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Fundaţia „Adolescenţa” şi Colegiul 
economic „Virgil Madgearu” din Ploieşti cu 
ocazia Zilei Internaţionale a Familiei (15 mai 
2018) 

Seminar cu tema „Drepturile copilului în lumea 
virtuală” organizat de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Biblioteca 
Municipală Bucureşti (16 mai 2018)

A șaptea ediţie a Conferinţei internaţionale 
Efi cienţa normelor juridice cu tema „Democrație 
prin normele de drept civil, drept penal și justiție” 
organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie 
Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj Napoca în 
parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile 
Omului, Institutul de Istorie „George Bariţiu” al 
Academiei Române, Colegiul Medicilor Cluj, 
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Societatea Autorilor și Editorilor Români de 
Opere Științifi ce, Asociația Științifi că de Dreptul 
Proprietății Intelectuale, Institutul de Științe 
Administrative al Republicii Moldova, Asociația 
Română de Științe Penale, Autoritatea Națională 
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal, Eco Foundation Romania XXI, Insti-
tutul Național pentru Pregătirea Avocaților Cluj, 
Asociația „Alumni Drept Cantemir Cluj”, având 
ca parteneri media Universul Juridic, Revista 
„Fiat Iustitia”, Clujust, Juridice.ro (17-19 mai 
2018)

Dezbatere cu tema „Familii și societățile 
inclusive” organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Fundația 
Adolescența și Școala gimnazială „Sfânta Vineri” 
din Ploiești în cadrul manifestărilor organizate 
cu ocazia Zilei internaționale a familiei (17 mai 
2018)

Masă rotunda cu tema „Reglementarea exe-
cutării măsurilor de siguranță cu caracter medi-
cal – o necesitate pentru România”, organizată 
de Senatul României – Comisia pentru egalitate 
de șanse în parteneriat cu Camera Deputaților, 
Institutul Român pentru Drepturile Omului, 
Asociația Română de Psihiatrie Medico-Legală 
și Consiliul Național al Dizabilității din România 
(22 mai 2018)

Masă rotundă cu tema „Planeta are nevoie 
de un mediu sănătos”, organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu 
Fundaţia Adolescenţa și Colegiul „Spiru Haret” 
din Ploieşti cu ocazia Zilei mondiale a mediului 
(5 iunie 2018) 

Eveniment de educație nonformală cu tema 
„Biblioteca vie – Nu judeca o carte după co-
pertă!” organizat de Centrul de Informare Europe 
Direct Bucureşti, din cadrul Institutului European 
din România, în parteneriat cu Institutul 
Român pentru Drepturile Omului, Biblioteca 
Metropolitană Bucureşti, Organizaţia Umanitară 
Concordia (prin United Way), Liceul Tehnologic 
Special nr. 3, Colegiul Naţional „Ion Creangă” și 
Liceul Teoretic „Jean Monnet” (14 iunie 2018)

Masă rotundă cu tema „Protecția și integrarea 
refugiaților în societate” organizată de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Consiliul Național Român pentru Refugiați, 
Asociația Femeilor din România – Împreuna 
și Biblioteca Metropolitană „Ion Creangă” din 

București, consacrată Zilei mondiale a refugiatului 
și aniversării a 20 de ani de la primele manifestări 
dedicate conștientizarii opiniei publice cu privire 
la situatia refugiatilor in lume (20 iunie 2018) 

Seminar cu tema „Dreptul la informare și 
responsabilitățile pe care le generează acesta 
în mediul online” organizat de portalul online 
QBebe în cadrul acțiunilor dedicate părinților 
și viitorilor părinți intitulate „Școala părinților 
responsabili”, în parteneriat cu Institutul Român 
pentru Drepturile Omului (27 iunie 2018)

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Asociației 
de sprijin a copiilor handicapați fi zic – România 
(ASCH-R) și Consiliul Național al Dizabilității 
din România, organizată la sediul ASCHF-R (20 
iulie 2018)

Etapa națională a Concursului „Democrație 
și toleranță” organizat de Ministerul Educației 
Naționale în parteneriat cu Institutul Român 
pentru Drepturile Omului și Inspectoratul Școlar 
Județean Hunedoara (23-26 iulie 2018)

Întâlnire cu reprezentanții mediului academic 
din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” 
vizând viitoarele acțiuni în parteneriat privind 
promovarea educației în domeniul drepturilor 
omului (2-3 august 2018)

Curs privind „Protecția împotriva încălcării 
drepturilor pe Internet” organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Casa Corpului Didactic Constanța și Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Constanța, cu participarea cadrelor didactice din 
unități de învăţământ din Năvodari, Medgidia, 
Valu lui Traian, Mangalia, Topsair, Agigea, 
Hârşova, Negru Vodă și Constanţa (3 august 
2018)

Întrunire de lucru și dezbateri, cu șefi i struc-
turilor teritoriale ale Inspectoratului General 
pentru Imigrări, privind implementarea „Planului 
de măsuri comune în vederea prevenirii corupției 
în contextul migrației ilegale”, organizată în par -
teneriat cu Ministerul Afacerilor Interne – Ins-
pectoratul General pentru Imigrări și Inspectoratul 
General al Poliției de Frontieră (14 septembrie 
2018)

Sesiune de pregătire profesională privind „Asi-
gurarea protecției drepturilor omului în contextul 
migrației ilegale”, destinată personalului poliției 
de frontieră – structura centrală, organizată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
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parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne – Ins -
pectoratul General pentru Imigrări și Inspec to ratul 
General al Poliției de Frontieră (25 septembrie 
2018)

Atelier de formare interactivă cu tema „Drep-
turile copilului pentru copii” dedicat copiilor 
vulnerabili, benefi ciari ai programelor UWRo, 
afl aţi în îngrijirea mai multor organizaţii non-
profi t, organizat de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu United Way 
şi Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Şuţu 
(26 septembrie 2018)

Program educativ cu tema „Rolul educaţiei 
în societatea actuală”, organizat de Colegiul 
Eco nomic „Virgil Madgearu” din Ploiești în 
parteneriat cu Fundaţia „Adolescenţa” și Institutul 
Român pentru Drepturile Omului, cu ocazia Zilei 
Mondiale a Educaţiei (5 octombrie 2018)

Curs de formare privind „Dreptul la protecție 
al copilului”, organizat în parteneriat cu United 
Way România cu participarea personalului (direc-
tori, coordonatori de proiecte, pedagogi şcolari, 
asistenţi sociali, profesori) din cadrul orga ni-
zațiilor: Asociaţia Touched Romania, Fundaţia 
YOYO, Fundaţia Providenţa, Asociaţia Ana 
şi copiii, Asociaţia Arhidiacon Ştefan, Şcoala 
Rut, Asociaţia Lindenfeld, Fundaţia Inocenţi, 
Liceul Mihail Kogălniceanu, Asociaţia ROI (10 
octombrie 2018)

Întâlnire cu Avocatul Poporului privind viitoare 
acțiuni și inițiative ale celor două instituții cu 
atribuţii şi preocupări în domeniul promovării şi 
protecţiei drepturilor omului (12 octombrie 2018)

Eveniment dedicat egalităţii de gen, organizat 
de Liceul Tehnic „Carol I” în cadrul proiectului 
cofi nanţat prin programul Erasmus cu tema „La 
langue française comme outil d’ouverture sur 
le monde – Limba franceză ca instrument de 
deschidere către lume” în parteneriat cu Institutul 
Francez, Inspectoratul Şcolar, Institutul Român 
pentru Drepturile Omului, Proedus – Centrul 
de Proiecte Educaționale și Sportive București 
etc., cu participarea elevilor școlilor partenere 
din Franța, Italia, Bulgaria și Portugalia (16 oc-
tombrie)

Prezentarea proiectelor educaționale ale 
elevilor premiaţi la concursurile naţionale privind 
drepturile omului ai Şcolii gimnaziale „George 
Poboran” din Slatina (19 octombrie 2018)

Acțiuni de promovare a educației pentru drep-
turile copilului, organizate în cadrul parteneriatului 
cu Școala gimnazială „Take Ionescu” din Râmnicu 
Vâlcea (19 octombrie 2018)

Atelier cu tema „Drepturile omului în sistemul 
ONU”, consacrat Zilei Organizaţiei Naţiunilor 
Unite și organizat la Centrul de Documentare 
şi Informare al Colegiului „Spiru Haret” din 
Ploieşti, în parteneriat cu Fundaţia „Adolescenţa” 
și Institutul Român pentru Drepturile Omului 
(24 octombrie 2018) 

Etapa județeană de jurizare a materialelor 
participante la cea de-a IX-a ediție a Concursului 
naţional de creativitate didactică în domeniul 
materialelor auxiliare destinate educaţiei pentru 
drepturile omului, democraţie şi o cultură a păcii 
și prezentarea expoziției naționale cu lucrările 
selectate ale elevilor din București, Caraş-Severin, 
Maramureş, Brăila și Cluj organizate la Casa 
Corpului Didactic Cluj în parteneriat cu Institutul 
Român pentru Drepturile Omului şi Ministerul 
Educaţiei Naţionale (2 noiembrie 2018)

Întâlnirea Grupului de lucru privind respec-
tarea drepturilor persoanelor vârstnice și îngrijirea 
acestora, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului cu participarea reprezentanților 
din partea Fundației Principesa Margareta; Crucea 
Alb-Galbenă și Revera Medical (7 noiembrie 
2018)

Evenimentul cu tema „Apărători ai drepturilor 
omului în acţiune”, organizat de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Cole-
giul Naţional „Spiru Haret” din București, în 
cadrul campaniei de combatere a fascismului şi 
antisemitismului cu ocazia Zilei internaţionale 
de combatere a fascismului şi antisemitismului 
(9 noiembrie 2018)

Curs de formare privind „Politici şi bune practici 
pentru eliminarea tendinţelor discriminatorii în 
rândul elevilor sau al cadrelor didactice față de 
persoanele cu dizabilități” organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Colegiul Tehnologic „Dimitrie Gusti” din 
București, cu participarea personalului didactic şi 
auxiliar al instituţiei de învăţământ (15 noiembrie 
2018)

Dezbatere cu tema „Toleranţa şi drepturile 
omului” și concursul de afi șe „E timpul pentru 
toleranţă” organizate și desfășurate la Şcoala 
gimnazială „Mihai Viteazul” din Pucioasa cu 
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ocazia Zilei internaționale a toleranței (16 noiem-
brie 2018)

Concurs de eseuri „Democrație și toleranță” 
organizat în parteneriat cu Școala gimnazială 
nr. 113 în cadrul manifestărilor dedicate Zilei 
mondiale a toleranței (16 noiembrie 2018)

Atelier cu tema „Sunt copil, am drepturi”, 
organizat, pentru marcarea Zilei internaţionale 
a drepturilor copilului și a Zilei internaționale 
de prevenire a abuzului asupra copilului, de 
Şcoala Gimnazială „Radu Stanian” din Ploieşti, 
Asociaţia „Adolescenţa” și Institutul Român 
pentru Drepturile Omului (19 noiembrie 2018)

Ateliere interactive dedicate „Toleranţei, 
empatiei şi acceptării reciproce” organizate cu 
prilejul Zilei internaţionale a drepturilor copilului, 
în parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 117 din 
Bucureşti, cu participarea elevilor care studiază 
potrivit programei școlare drepturile copilului 
(20 noiembrie 2018)

Lansarea Concursului de eseuri de Ziua 
Culturii Naţionale care se va desfășura în perioada 
20 noiembrie – 20 decembrie 2018 organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Grupul Editorial Corint şi Muzeul 
Municipiului Bucureşti (20 noiembrie 2018)

Curs interactiv cu tema „10 obstacole în calea 
comunicării” organizat în parteneriat cu Şcoala 
Gimnazială „prof. Ion Vişoiu” în cadrul proiectului 
intercultural desfăşurat la nivelul unităţii de 
învăţământ „Împreună pentru comunitate în An 
Centenar” (21 noiembrie 2018)

Dezbatere cu tema „O viaţă fără violenţă este 
dreptul fi ecărei femei” organizată în parteneriat 
cu Asociaţia Femeilor din România – Împreună 
(AFRI) cu prilejul Zilei internaţionale a combaterii 
violenţei împotriva femeilor şi a campaniei 
internaționale a celor 16 zile de activism, numite 
şi „zilele portocalii”, care debutează pe 25 no-
iembrie şi se încheie în data de 10 decembrie 
– Ziua Internaţională a Drepturilor Omului (26 
noiembrie 2018) 

Atelier vizând educația pentru drepturile 
omului, organizat în parteneriat cu Școala Gim-
nazială nr. 88 din București pentru o mai bună 
cunoaștere a drepturilor, dar și a problemelor 
persoanelor cu dizabilități, în cadrul manifestărilor 
dedicate Zilei internaționale a persoanelor cu 
dizabilități (3 decembrie 2018)

Vizita reprezentanților Institutului Român 
pentru Drepturile Omului la Nazarcea Grup, cea 
mai mare unitate protejată autorizată din ţară, 
care dezvoltă şi promovează servicii în domeniul 
inserţiei socio-profesionale şi al integrării în 
muncă a persoanelor cu dizabilităţi, o poveste de 
succes şi care invită la refl ecţie asupra schimbării 
mentalităţilor şi atitudinilor față de afi rmarea şi 
dezvoltarea persoanelor cu dizabilităţi (3 de cem-
brie 2018)

Dezbatere cu tema „Rolul educației pentru 
drepturile omului în cultivarea și promovarea 
atitudinii și comportamentului pozitiv, al res-
pectului față de valori”, organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului cu participarea 
studenților de la Universitatea „Titu Maiorescu” 
(4 decembrie 2018)

Conferinţa anuală „Rolul instituţiilor naţionale 
pentru drepturile omului în contextul provocărilor 
actuale” organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Comisia pen-
tru drepturile omului, culte şi minorităţi a Camerei 
Deputaţilor, cu Comisia pentru drepturile omului, 
egalitate de şanse, culte şi minorităţi a Senatului 
şi cu Muzeul Municipiului Bucureşti la Palatul 
Șuțu (10 decembrie 2018) 

A VIII-a ediţie a simpozionului naţional 
„Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului”, 
eveniment organizat cu ocazia Zilei internaționale 
a drepturilor omului și a împlinirii a 70 de ani de la 
proclamarea Declarației Universale a Drepturilor 
Omului de Fundaţia „Adolescenta” şi Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” din Plo-
ieşti, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova 
şi Casa Corpului Didactic Prahova, în cadrul 
acțiunilor campaniei dedicate Zilei internaţionale 
a drepturilor omului (11 decembrie 2018)

A șasea ediție a conferinței internaționale „Cul-
tura Europeană a Drepturilor Omului. Dreptul la 
fericire”, organizată de Institutul Internațional 
pentru Drepturile Omului din cadrul Universității 
Creștine „Dimitrie Cantemir” din București în 
parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile 
Omului (13-15 decembrie 2018)
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Anexa III. B.
PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

Poporului și Institutul Român pentru Drepturile 
Omului (19 aprilie 2018) 

Dezbatere cu tema „Drept Internaţional 
Umanitar. Patrimoniul, tradiţiile şi valorile 
cultural româneşti în Anul Centenarului Marii 
Uniri”, organizată de Asociaţia Română de 
Drept Umanitar – Filiala Prahova (ARDUPH) 
sub patronajul Instituţiei Prefectului Prahova 
în colaborare cu Consiliul Judeţean Prahova și 
Primăria Municipiului Ploieşti cu ocazia împlinirii 
a 5 ani de când a fost sărbătorită prima dată Ziua 
Dreptului Internaţional Umanitar (14 mai 2018)

Prima reuniune dintre Platforma privind 
drepturile sociale și economice dintre Consiliul 
Europei, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene, Rețeaua de Instituții Naționale 
pentru Drepturile Omului și Rețeaua de Instituții 
de Egalitate – Equinet și Platforma operațională 
pentru romi și dreptul la egalitate, organizată de 
Departamentul privind Carta socială europeană 
din cadrul Consiliului Europei și Comisia pentru 
drepturile omului din Irlanda de Nord (15 mai 
2018)

Cea de-a VI-a întâlnire a Platformei privind 
drepturile sociale și economice dintre Consiliul 
Europei, Agenția pentru Drepturi Fundamentale 
a Uniunii Europene, Rețeaua de Instituții 
Naționale pentru Drepturile Omului și Rețeaua 
de Instituții de Egalitate – Equinet având ca temă 
„O abordare din perspectiva drepturilor omului în 
garantarea dreptului la locuință în Europa: între 
politici publice și bune practici”, organizată de 
Departamentul privind Carta socială europeană 
din cadrul Consiliului Europei și Comisia pentru 
drepturile omului din Irlanda de Nord (16 mai 
2018)

Lansarea volumului „O mare de lacrimi” 
autor Ruta Sepetys cu participarea Excelenței 
sale Arvydas Pocius, ambasadorul Lituaniei în 
România (21 mai 2018) 

A treia ediție a simpozionului naţional „STOP 
Bullying-ului. Spune NU intimidării – exemple 
de bună practică”, organizat în parteneriat de 
către Inspectoratul Școlar Judeţean Cluj, Casa 

Seminarul cu tema „Implementarea Cartei 
Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene” 
organizat de Agenția pentru FRA în parteneriat 
cu Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale 
pentru Drepturile Omului (6-7 februarie 2018)

Întâlnirea Grupului de lucru pe justiție 
organizată de Rețeaua Europeană a Instituțiilor 
Naționale pentru Drepturile Omului (8 februarie 
2018)

Masa rotundă cu tema „Dezrobirea juridică 
și socio-economică a romilor la 100 de ani de 
la Marea Unire” organizată de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale din Camera Deputaţilor împreună 
cu Partida Romilor „Pro-Europa”, Federaţia 
Democrată a Romilor, Agenția Națională pentru 
Romi și Centrul Național de Cultură a Romilor 
– Romano Kher cu ocazia Comemorării a 162 de 
ani de la adoptarea primelor legi pentru dezrobire 
(20 februarie 2018)

Întâlnirea anuală a Alianţei Globale a 
Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile Omului 
(GANHRI) organizată în cooperare cu Biroul 
Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (21-
22 februarie 2018)

Conferința anuală cu tema „Drepturile 
persoanelor cu dizabilități și rolul instituțiilor 
naționale pentru drepturile omului”, organizată 
de Alianţa Globală a Instituţiilor Naţionale pentru 
Drepturile Omului (GANHRI) în cooperare 
cu Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile 
Omului (22 februarie 2018)

Masa rotundă cu tema „Rolul femeii în 
educație – femeia modelează generațiile viitoare” 
organizată de Asociaţia pentru Dialog şi Valori 
Universale (9 martie 2018)

Întâlnire de lucru cu experții Comisiei 
Europene împotriva Rasismului și Intoleranței 
(ECRI) în vederea întocmirii celui de-al cincilea 
raport privind rasismul și intoleranța în România, 
organizată de Ministerul Afacerilor Externe, 
cu participarea Consiliului Național pentru 
Combaterea Discriminării, Instituția Avocatului 
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Corpului Didactic Cluj, Ministerul Educației 
Naționale şi Centrul Județean de Resurse şi de 
Asistenţă Educaţională Cluj (30 mai 2018)

A X-a ediție a Conferinței naționale cu participare 
internațională „Consilierea școlară între provocări 
și paradigme”, organizată de Centrul Județean 
de Resurse și Asistență Educațională Constanța 
în parteneriat cu Universitatea „Ovidius” din 
Constanța – Facultatea de Psihologie și Științele 
Educației și Casa Corpului Didactic Constanța 
(8-9 iunie 2018)

Prezentarea Raportului Agenției pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 
(FRA) cu tema „Provocările cu care se confruntă 
organizațiile societății civile care lucrează 
în domeniul drepturilor omului în Uniunea 
Europeană” organizată de FRA și Reprezentanța 
Comisiei Europene în România (19 iunie 2018) 

Simpozionul internațional cu tema „Drepturile 
omului-principii și valori europene în An 
Centenar”, organizat de Universitatea din Oradea, 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic (4-6 iulie 2018)

Conferința cu tema „Accesibilitate, tehnologie 
asistivă și inovare” organizată de Consiliul 
Național al Dizabilității din România în 
parteneriat cu Asociația Națională a Nevăzătorilor 
din România, Asociația Națională a Surzilor din 
România, Asociația Persoanelor cu Handicap 
Neuromotor din România, Asociația Distrofi cilor 
Muscular din România (18 iulie 2018)

Participarea la ședința Comisiei pentru 
drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale din Camera Deputaților în vederea 
lămuririi unor aspect legate de posibile încălcări 
ale drepturilor omului la manifestările de protest 
din data de 10 august 2018 (18 septembrie 2018)

Întâlnire de lucru privind constituirea 
Comitetului de protecție a drepturilor privind 
organizarea la București a unor meciuri din 
cadrul Campionatului European de Fotbal 2020 
organizată de Guvernul României (3 septembrie 
2018)

Cursul cu tema „Protecția datelor cu caracter 
personal” organizat de Expert Aktiv Group (13-
16 septembrie 2018) 

Reuniunea anuală de Implementare a 
Dimensiunii Umane a statelor participante la 
Organizația pentru Securitate și Cooperare în 

Europa (OSCE), organizată de către Biroul 
OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile 
Omului (ODIHR) (16-19 septembrie 2018)

Conferinţa „Dreptul la Reveria Vârstei”, 
organizată de MedicHub Media sub patronajul 
Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de 
şanse, culte şi minorităţi, cu sprijinul Comisiei 
de sănătate publică din Senatul României, de 
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi împreună 
cu Fundaţia Crucea Alb-Galbenă (4 octombrie 
2018) 

A șasea ediție a concertului caritabil „Pentru ca 
poveștile triste să aibă un fi nal fericit!” organizat 
de Organizația Umanitară CONCORDIA, sub 
Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principesa 
Maria a României și cu sprijinul Teatrului Odeon 
din București (4 octombrie 2018)

Conferinţa cu tema „Sănătatea mintală la 
locul de muncă” organizată de Fundaţia Estuar 
în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din 
Bucureşti, cu suportul Mental Health Europe, al 
Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de 
şanse, culte şi minorităţi din Senatul României, 
al Asociaţiei Penumbra din Scoţia şi al Asociaţiei 
Române de Psihiatrie şi Psihoterapie (10 
octombrie 2018) 

Participare la ședința Comisiei pentru muncă și 
protecție socială din Camera Deputaților privind 
propunerea legislativă de organizare și funcționare 
a Institutului Român pentru Drepturile Omului – 
Plx 415/2018 (12 octombrie 2018)

Participare la ședința Comisiei pentru 
învățământ, știință, tineret și sport din Camera 
Deputaților privind propunerea legislativă de 
organizare și funcționare a Institutului Român 
pentru Drepturile Omului – Plx 415/2018 (16 
octombrie 2018) 

Participare la ședința Comisiei pentru drepturile 
omului, culte și problemele minorităților naționale 
din Camera Deputaților privind propunerea 
legislativă de organizare și funcționare a 
Institutului Român pentru Drepturile Omului – 
Plx 415/2018 (16 octombrie 2018) 

Atelier cu tema „Nediscriminarea şi egalitatea 
de şanse – valori fundamentale promovate 
de Carta Diversităţii” organizat de Asociaţia 
de Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare 
Durabilă – Agenda 21 în cadrul proiectului 
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european I.D.E.A.S. – Inclusion. Diversity. 
Equality. Awareness. Success – Incluziune. 
Diver sitate. Egalitate. Conștientizare. Succes, fi -
nan țat de Comisia Europenă, Direcția Generală 
Justiție și Consumatori prin programul Drepturi, 
Egalitate, Cetățenie 2014-2020, având ca obiectiv 
promovarea și stimularea punerii în aplicare 
a principiului nediscriminării și respectarea 
aces tuia și a drepturilor omului prin crearea 
și dezvoltarea Cartei Diversității în România, 
Slovenia şi Croaţia pentru sectorul public și privat 
(17 octombrie 2018)

A VI-a ediție anuală a Galei Fundației Inovații 
Sociale Regina Maria „Din Inimă pentru Viitor” 
(19 octombrie 2018)

Adunarea Generală și Conferința Anuală 
2018 a Rețelei Europene a Instituțiilor Naționale 
pentru Drepturile Omului, organizată de Comisia 
Națională pentru Drepturile Omului din Grecia 
(24-26 octombrie 2018)

Conferinţa „Acces şi participare la educaţie 
pentru persoanele cu dizabilităţi”, organizată de 
Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România, 

Asociaţia RENINCO şi Grupul Român pentru 
Educaţie Incluzivă (26-27 octombrie 2018)

Participare în cadrul Comisiei pentru drepturile 
omului, culte și problemele minorităților naționale 
din Camera Deputaților (6 noiembrie 2018) 

Seminarul „Combating Domestic Violence” 
organizat de Ambasada Regatului Danemarcei în 
România și Academia de Poliție „Alexandru Ioan 
Cuza” din București cu participarea Excelenței 
Sale Søren Jensen, Ambasadorul Regatului 
Danemarcei în România (12 noiembrie 2018) 

Festivalul de identitate naţională organizat, în 
cadrul evenimentelor de celebrare a Centenarului 
de Liceul Teoretic „Negru Vodă” în parteneriat cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Primăria 
Negru Vodă, Poliţia locală, Poliţia de frontieră, 
Casa de cultură Negru Vodă (27-28 noiembrie 
2018)

Lansarea volumului „Educaţia la Centenar. 
Idei. Instituţii. Personalităţi”, Editura Polirom, 
coor donatorii volumului Steliana Toma, Liliana 
Romaniuc, Ioan Neacşu, Laurenţiu Şoitu, organi-
zată de Academia Română (7 decembrie 2018).
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III. DOCUMENTAR JURIDIC

 COMITETUL PENTRU DREPTURILE OMULUI – COMENTARIUL 
GENERAL NR. 36 (2018) PRIVIND ARTICOLUL 6 DIN PACTUL 

INTERNAȚIONAL PRIVIND DREPTURILE CIVILE ȘI POLITICE, 
DREPTUL LA VIAȚĂ*

sau condamnate chiar și pentru cele mai grave 
infracțiuni. 

4. Alineatul(1) al articolului 6 al Pactului 
prevede că nimeni nu poate fi  privat de viaţa 
sa în mod arbitrar și că acest drept este protejat 
prin lege. Acest alineat fundamentează obligația 
statelor părți de a respecta și de a asigura dreptul 
la viață, de a pune în aplicare respectarea acestui 
drept prin măsuri legislative și de altă natură și 
de a oferi remedii efi ciente și reparatorii tuturor 
victimelor cărora dreptul la viaţă le-a fost încălcat. 

5. Alineatele (2), (4), (5) și (6) din articolul 6 al 
Pactului prevăd garanții specifi ce pentru a se asigura 
că în statele care nu au abrogat încă pedeapsa cu 
moartea, această pedeapsă nu trebuie să fi e aplicată 
decât cu excepția celor mai grave infracțiuni, și 
numai în cazuri excepționale, dar şi pentru acestea 
cu limitele cele mai stricte.3 Interzicerea privării 
de viaţă în mod arbitrar, cuprinsă în articolul 6 
alineatul (1) limitează în continuare capacitatea 
statelor părți de a aplica pedeapsa cu moartea. 
Prevederile alineatului (3) reglementează în special 
relația dintre articolul 6 din Pact şi Convenția 
pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid 
(„Convenția privind genocidul”).

6. Privarea de viaţă implică o intenție4 sau un 
act de vătămare sau rănire previzibil și care ar 
putea fi  prevenit, cauzat de o acţiune intenţionată 
sau o omisiune. Acest act depășește ca gravitate 
vătămarea integrității corporale sau mentale sau 
amenințarea la adresa acestora.5 

3 A se vedea Partea IV.
4 Comunicarea nr. R.11/45, Suarez de Guerrero împotriva 

Columbiei, Opinii adoptate la 31 martie 1982, par. 13.2.
5 Comentariul general 35, par. 9, 55.

I. Observații generale

1. Acest comentariu general înlocuiește obser-
vațiile generale anterioare nr. 6 (de la a 16-a 
sesiune) și nr. 14 (de la a 23-a sesiune) adoptate 
de Comitet în 1982 și, respectiv, 1984.

2. Articolul 6 recunoaște și protejează dreptul 
la viață al tuturor fi ințelor umane. Acesta este un 
drept suprem de la care nu este permisă nici o 
derogare chiar și în situații de confl ict armat și de 
alte urgențe publice care amenință viața națiunii.1

Dreptul la viață are importanță crucială atât 
pentru indivizi, cât și pentru societate în ansamblu. 
Este foarte prețios în sine, fi ind un drept al 
fi ecărei fi ințe umane, dar constituie de asemenea 
şi un drept fundamental2 a cărui protecție efectivă 
este condiția prealabilă pentru exercitarea tuturor 
celorlalte drepturi și al cărui conținut poate fi  
defi nit prin alte drepturi ale omului. 

3. Dreptul la viață este un drept care nu ar trebui 
interpretat în mod restrictiv. El se referă la dreptul 
indivizilor de a nu fi  supuşi unor acte și omisiuni 
care sunt comise cu intenţia de a provoca sau 
care ar putea să provoace moartea lor nenaturală 
sau prematură, precum și să-i împiedice să se 
bucure de o viață demnă. Articolul 6 garantează 
acest drept tuturor fi ințelor umane, fără niciun 
fel de deosebire, inclusiv persoanelor suspectate 

* Adoptat de Comitet la cea de-a 124-a sesiune (8 
octombrie-2 noiembrie 2018). CCPR/C/GC/36. Traducere 
IRDO.

1 Comentariul general 6, par. 1; Comunicarea nr. R.11/45, 
Suarez de Guerrero împotriva Columbiei, Opinii adoptate 
la 31 martie 1982, par. 13.1; Comunicarea nr. 146/1983, 
Baboeram Adhin împotriva Surinam, Opinii adoptate la 4 
aprilie 1985, par. 14.3.

2 Comentariul general 14, par. 1.
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7. Statele părți trebuie să respecte dreptul la 
viață și au datoria de a se abține de la acțiuni care 
pot duce la privarea de viață în mod arbitrar. Statele 
părți trebuie, de asemenea, să asigure dreptul la 
viață și să depună toate eforturile pentru a proteja 
viaţa împotriva suprimării de către persoane 
sau entităţi a căror conduită nu este imputabilă 
statului.6 Obligația statelor părți de a respecta și 
de a asigura dreptul la viață se extinde în mod 
rezonabil şi asupra unor ameninţări previzibile 
sau a unor situaţii ameninţătoare care pot avea ca 
rezultat pierderea vieţii. Statele părți pot încălca 
articolul 6, chiar dacă astfel de pericole și situații 
nu au avut ca rezultat pierderea vieţii.7

8. Deși statele părți pot adopta măsuri menite 
să reglementeze întreruperea voluntară a sarcinii, 
astfel de măsuri nu trebuie să conducă la încălcarea 
dreptului la viață al unei femei sau fete gravide 
sau a altor drepturi ale acestora conform Pactului. 
Astfel, restricțiile privind capacitatea femeilor sau 
a fetelor de a opta pentru avort nu trebuie, printre 
altele, să le pună în pericol viața, să le provoace 
dureri fi zice sau mentale sau alte suferinţe prin 
care se încalcă articolul 7, să le discrimineze sau 
să intervină în mod arbitrar în viaţa lor privată. 
Statele părţi trebuie să ofere accesul sigur, 
legal şi efectiv la avort în cazul în care viaţa şi 
sănătatea femeii sau fetei gravide este supusă 
riscului, sau în cazul în care aducerea sarcinii la 
termen ar provoca femeii însărcinate sau fetei o 
durere şi o suferinţă gravă, în special în cazul în 
care sarcina este rezultatul violului, al incestului 
sau nu este viabilă.8 În plus, statele părți nu pot 
reglementa sarcina sau avortul în toate celelalte 
cazuri într-un mod care contravine obligației lor 
de a se asigura că femeile și fetele nu întreprind 
avorturi în condiții care le pun viaţa în pericol 
și ar trebui să își revizuiască legislația privind 

6 Comentariul general 31, par. 8. A se vedea Osman 
împotriva Regatului Unit, Hotărârea Curții Europene a Drep-
turilor Omului (CtEDO) din 28 octombrie 1998, par. 116.

7 Comunicarea nr. 821/1998, Chongwe împotriva 
Zambiei, Opinii adoptate la 25 noiembrie 2000, par. 5.2. 
A se vedea Ilhan împotriva Turciei, Hotărârea CtEDO din 
27 iunie 2000, par. 75-76; Rochela Massacre împotriva 
Columbiei, Hotărârea I/A CHR din 11 mai 2007, par. 127.

8 A se vedea Comunicarea nr. 2324/2013, Mellet 
împotriva Irlandei, Opinii adoptate la 31 martie 2016, par. 
7.4-7.8; Observații fi nale: Irlanda (2014), par. 9.

avortul în acest sens.9 De exemplu, nu ar trebui 
să ia măsuri precum sancţiuni penale împotriva 
femeilor gravide nemăritate sau aplicarea de 
sancţiuni penale împotriva femeilor şi fetelor 
care suferă un avort10 sau împotriva furnizorilor 
de servicii medicale care le acordă asistenţă în 
acest scop, deoarece luarea unor astfel de măsuri 
obligă femeile și fetele să recurgă la avorturi care 
le pun în pericol viaţa. Statele părți nu ar trebui 
să introducă noi bariere, ci să elimine barierele 
existente11 care neagă accesul efectiv al femeilor 
și al fetelor la avortul legal și în siguranță,12 
inclusiv barierele cauzate ca urmare a exercitării 
de către furnizorul individual de servicii medicale 
a unei obiecții de conştiinţă.13 Statele părți ar 
trebui, de asemenea, să protejeze efectiv viețile 
femeilor și fetelor împotriva riscurilor pentru 
sănătatea mentală și fi zică asociate avorturilor 
periculoase. În mod particular, acestea ar trebui 
să asigure accesul femeilor și bărbaților și, în 
special, cel al fetelor și băieților14 la informaţii 
de calitate bazate pe dovezi și la educație privind 
sănătatea sexuală și reproductivă15 precum şi cu 

9 Comentariul general 28, par. 10. A se vedea și d.e. 
Observații fi nale: Argentina (2010) par. 13; Observații 
fi nale: Jamaica (2011), par. 14; Observații fi nale: Mada-
gascar (2007), par. 14.

10 Observații fi nale: Tanzania (1998), par. 15. 
11 A se vedea d.e. Observații fi nale: Guineea Ecua-

torială(2004), par. 9 (eliminarea restricțiilor privind ser-
viciile de planifi care familială); Observații fi nale: Zambia 
(2007), par. 18 (necesitatea consimțământului din partea 
a trei medici reprezintă un obstacol pentru avortul sigur și 
legal); Observații fi nale: Columbia (2016), par. 21 (lipsa 
pregătirii adecvate a personalului medical reprezintă un 
obstacol pentru avortul sigur și legal); Observații fi nale: 
Maroc (2016), par. 22 (obligația de a prezenta dovezi 
privind declanșarea procedurii judiciare în caz de viol sau 
de incest reprezintă o cerință excesivă); Observații fi nale: 
Camerun (2017), par. 22 (trebuie eliminată cerința aprobării 
de către instanță a avortului în cazul violurilor).

12 A se vedea d.e. Observații fi nale: Panama (2008), par. 
9; Observații fi nale: FYROM (2015), par. 11. A se vedea 
și Orientări privind avorturile în condiții de siguranță – 
Organizația Mondială a Sănătății, Avortul în condiții de 
siguranță: orientări tehnice și politice pentru sistemele de 
sănătate (a 2-a ediție, 2012) 96-97.

13 Observații fi nale: Polonia (2016), par. 24; Observații 
fi nale: Columbia (2016), par. 21.

14 Observații fi nale: Chile (2014), par. 15; Observații 
fi nale: Kazahstan (2011), par. 11; Observații fi nale: 
România (2017), par. 26.

15 Observații fi nale: Sri Lanka (2014), par. 10; Observații 
fi nale: San Marino (2015), par. 15; Observații fi nale: 
Argentina (2016), par. 12.
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privire la o gamă largă de metode contraceptive 
accesibile16 pentru a împiedica stigmatizarea 
femeilor și a fetelor care optează pentru avort.17 
Statele părți ar trebui să asigure disponibilitatea 
și accesul efectiv la asistența medicală de calitate 
prenatală și post-avort pentru femei și fete,18 în 
toate circumstanțele și în mod confi dențial.19

9. Recunoscând importanța centrală a auto-
nomiei personale pentru demnitatea umană, statele 
ar trebui să ia măsuri adecvate, fără a încălca 
celelalte obligaţii asumate prin Pact, de a preveni 
sinuciderile, în special în rândul persoanelor 
afl ate în situaţii vulnerabile,20 inclusiv în rândul 
persoanelor private de libertate. Statele părți care 
permit profesioniștilor din domeniul medical să 
ofere tratament medical sau mijloace medicale în 
scopul de a facilita încetarea vieții adulților afectați, 
cum ar fi  bolnavii afl ați în fază terminală, cei care au 
dureri și suferințe fi zice sau psihice severe și doresc 
să moară cu demnitate21 trebuie să asigure existența 
unor garanții juridice și instituționale solide pentru 
a verifi ca dacă cadrele medicale respectă decizia 
liberă, informată, explicită și lipsită de ambiguitate 
a pacienților lor, în vederea protejării pacienților 
împotriva presiunii și abuzului.22

II.  Interdicţia împotriva privării de 
viaţă în mod arbitrar

10. Deși este inerent fi ecărei fi ințe umane,23 
dreptul la viață nu este absolut. Pactul nu oferă 
o enumerare a motivelor admisibile pentru 
privarea de viață, dar cerând ca privarea de viaţă 

16 Observații fi nale: Polonia (2010), par. 12; Observații 
fi nale: DRC (2017), par. 22.

17 Observații fi nale: Pakistan (2017), par. 16; Observații 
fi nale: Burkina Faso (2016), par. 20; Observații fi nale: 
Namibia (2016), par. 16.

18 Observații fi nale: Malawi (2014), par. 9; Observații 
fi nale: Pakistan (2017), par. 16.

19 A se vedea Comitetul pentru drepturile copilului, 
Comentariul general nr. 4 (2003) privind

sănătatea și dezvoltarea adolescenților, par. 11.
20 Observații fi nale: Ecuador (1998), par. 11.
21 A se vedea CESC, Comentariul general 14 (2000), par. 

25 („atenția și îngrijirea persoanelor bolnave cronic și în 
fază terminală, a le ferii de orice durere și a le permite să 
moară cu demnitate”).

22 Observații fi nale: Olanda (2009), par. 7.
23 Declarația Universală a Drepturilor Omului, preambul.

să nu fi e arbitrară, articolul 6 alineatul (1) implicit 
recunoaște că unele privări de viață pot fi  non-
arbitrare. De exemplu, folosirea forței letale în 
autoapărare, în condițiile specifi cate la punctul 12 
de mai jos nu ar constitui o privare a vieții în mod 
arbitrar. Chiar și acele măsuri excepționale care 
pot duce la privarea de viaţă care nu sunt arbitrare 
în sine trebuie aplicate într-o manieră care să nu 
fi e de fapt arbitrară. Astfel de măsuri excepționale 
ar trebui stabilite prin lege și însoțite de garanții 
instituționale efi ciente menite să prevină privarea 
de viață în mod arbitrar. În plus, statele care nu 
au abrogat pedeapsa cu moartea și care nu sunt 
părți la cel de-al doilea Protocol opțional sau 
la alte tratate care prevăd abolirea pedepsei cu 
moartea pot aplica pedeapsa cu moartea numai în 
mod nearbitrar, în ceea ce privește cele mai grave 
crime și sub rezerva unor condiții stricte elaborate 
în partea a IV-a de mai jos. 

11. Prin a doua propoziţie a alineatului (1) din 
articolul 6 se cere ca dreptul la viață să fi e ocrotit 
prin lege, iar prin a treia propoziţie se cere ca 
nimeni să nu fi e privat de viaţă în mod arbitrar. 
Cele două cerințe se suprapun parțial prin faptul 
că privarea de viaţă fără un temei juridic sau care 
este incompatibilă cu legile și procedurile care 
protejează viața este, de regulă, arbitrară prin na-
tura sa. De exemplu, o sentință de condamnare 
la moarte pronunțată în urma unei proceduri 
judi ciare desfășurate cu încălcarea legislației 
interne de procedură penală sau cu neluarea în 
considerare a dovezilor va fi  în general atât ile-
gală, cât și arbitrară.

12. Privarea de viaţă este de regulă arbitrară dacă 
nu este în conformitate cu legislaţia internaţională 
sau naţională [24].24 O privare de viaţă poate fi  
autorizată de către legislaţia naţională şi cu 
toate acestea să rămână arbitrară. Noțiunea de 
„arbitrar” nu trebuie să fi e echivalată în totalitate 
cu „împotriva legii”, însă trebuie interpretată 
mai cuprinzător pentru a include elemente de 
neadecvare, nedreptate, lipsa previzibilității și 

24 A se vedea Comentariul general nr. 3 privind Carta 
africană a drepturilor omului și popoarelor: Dreptul la viață 
(art. 4)(2015), par. B12.
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a procesului corect,25 precum şi elemente de 
rezonabilitate, necesitate și proporționalitate. 
Pentru a nu fi  califi cată drept arbitrară în 
conformitate cu articolul 6, aplicarea unei forțe 
potențial letale de către o persoană fi zică care 
acționează în legitimă apărare, sau de către o altă 
persoană care vine în apărarea celei atacate trebuie 
să fi e proporţională cu ameninţarea proliferată de 
către atacator şi trebuie să reprezinte o acțiune 
de ultimă instanță după ce alte alternative au 
fost epuizate sau considerate inadecvate,26 forța 
aplicată nu poate depăși nivelul strict necesar 
pentru a răspunde amenințării; forța aplicată 
trebuie să fi e atent direcționată numai împotriva 
atacatorului27 iar ameninţarea la care se răspunde 
astfel trebuie să conţină pericolul de moarte 
iminentă sau de rănire gravă.28 Folosirea unei 
forţe potenţial letale în scopul punerii în aplicare 
a legii reprezintă o măsură extremă,29 la care ar 
trebui să se recurgă numai atunci când este strict 
necesar pentru a proteja viaţa unui om sau pentru 
a preveni o rănire gravă datorată unei ameninţări 
iminente.30 Forţa potenţial letală nu poate fi  folosită 
pentru a preveni evadarea unui suspect sau a unui 
deţinut care nu prezintă o ameninţare serioasă 
şi iminentă la viaţa sau integritatea corporală a 
altor persoane.31 Curmarea în mod intenţionat a 
unei vieţi prin orice mijloace este permisă numai 
atunci când aceasta este strict necesară pentru a 
proteja viaţa unui om de o ameninţare iminentă.32

25 Comunicarea nr. 1134/2002, Gorji-Dinka împotriva 
Cameron, Opinii adoptate la 14 martie 2005, par. 5.1; 
Comunicarea nr. 305/1988, Van Alphen împotriva Olandei, 
Opinii adoptate la 23 iulie 1990, par. 5.8.

26 Comunicarea nr. R.11/45, Suarez de Guerrero împo-
triva Columbiei, Opinii adoptate la 31 martie 1982, par. 13.2.

27 Comunicarea nr. R.11/45, Suarez de Guerrero 
împotriva Columbiei, Opinii adoptate la 31 martie 1982, 
par. 13.2-13.3.

28 Raport al Raportorului special al ONU privind 
execuțiile extrajudiciare, sumare și arbitrare, 23 mai 2011, 
par. 60.

29 Codul de conduită pentru cei care răspund de aplicarea 
legii (Rezoluția Adunării Generale a ONU nr. 34/169 din 17 
decembrie 1979),Comentariu la art. 3.

30 Principiile de bază privind recurgerea la forță și 
la utilizarea armelor de foc de către cei care răspund de 
aplicarea legii (1990), par. 9.

31 A se vedea Kazingachire împotriva Zimbabwe, Raport 
al ACHPR din 12 octombrie 2013, par. 118-120.

32 Principiile de bază privind recurgerea la forță și 
la utilizarea armelor de foc de către cei care răspund de 
aplicarea legii (1990), par. 9.

13. Statele părți trebuie să ia toate măsurile 
necesare pentru a preveni privarea de viață în 
mod arbitrar de către cei care răspund de aplicarea 
legii, inclusiv de către soldații însărcinaţi cu 
misiuni de aplicare a legii. Aceste măsuri includ o 
legislație adecvată care ţine sub control folosirea 
forței letale de către organele de drept, proceduri 
menite să asigure că acțiunile de punere în aplicare 
a legii sunt planifi cate în mod adecvat într-o 
manieră compatibilă cu necesitatea de a minimiza 
riscul pe care îl prezintă pentru viață,33 raportarea 
obligatorie, revizuirea şi investigarea incidentelor 
letale34 și a altor incidente care amenință viața 
și dotarea forțelor responsabile cu ţinerea sub 
control a mulțimii cu mijloace efi ciente „mai puțin 
letale”, precum şi cu echipamente de protecție 
adecvate pentru a se putea evita necesitatea de 
a se recurge la forța letală.35 În special, toate 
operațiunile celor care răspund de aplicarea legii 
ar trebui să respecte standardele internaționale 
relevante, inclusiv Codul de conduită pentru cei 
care răspund de aplicarea legii (Rezoluția Adunării 
Generale 34/169) (1979) și Principiile de bază 
privind recurgerea la forță și la utilizarea armelor 
de foc de către cei care răspund de aplicarea legii 
(1990),36 iar cei care răspund de aplicarea legii 
ar trebui să fi e pregătiţi prin cursuri de formare 
menite să inculce aceste standarde37 astfel încât, 
în toate circumstanțele, să se asigure respectarea 
deplină a dreptului la viață.38 

14. Deși sunt preferabile armelor mai letale, 
statele părți ar trebui să se asigure că armele „mai 
puţin letale” sunt supuse unor testări independente 
stricte, să evalueze și să monitorizeze impactul 
acestora asupra dreptului la viață, cum ar fi  
dispozitivele de distrugere electro-musculară 

33 A se vedea McCann împotriva Regatului Unit, 
Hotărârea CtEDO din 27 septembrie 1995, par. 150.

34 Observații fi nale: Chile (2013), par. 11.
35 Raport comun al Raportorului special al ONU pentru 

drepturile de întrunire pașnică și de asociere și al Raportorului 
special al ONU privind execuțiile extrajudiciare, sumare 
și arbitrare cu privire la buna gestionare a întrunirilor, 4 
februarie 2016, para 54. A se vedea și par. 14 de mai jos.

36 Observații fi nale: Nepal (2014), par. 10; Observații 
fi nale: Liechtenstein (2004), par. 10.

37 Observații fi nale: Kenya (2012), par. 11.
38 Observații fi nale: Republica Centrafricană (2006), 

par. 12.
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(Tasers),39 gloanțele de cauciuc sau spumă și alte 
proiectile de atenuare a energiei forţei aplicate,40 
care sunt concepute pentru a fi  folosite sau utilizate 
efectiv de către cei care răspund de aplicarea legii, 
inclusiv de către soldații însărcinați cu misiuni de 
aplicare a legii.41 Utilizarea acestor arme trebuie 
să se limiteze la cei care răspund de aplicarea legii 
care au fost instruiți corespunzător și trebuie să fi e 
strict reglementate în conformitate cu standardele 
internaționale aplicabile, inclusiv cu Principiile 
de bază privind recurgerea la forță și la utilizarea 
armelor de foc de către cei care răspund/ de 
aplicarea legii.42 Mai mult decât atât, astfel de 
arme „mai puțin letale” pot fi  folosite doar în 
condiții stricte de necesitate şi proporționalitate, 
în situații în care alte măsuri mai puțin dăunătoare 
s-au dovedit a fi  sau au fost în mod clar inefi ciente 
pentru a face față amenințării.43 Statele părți nu 
ar trebui să recurgă la arme „mai puțin letale” în 
situații de control al mulțimii, care pot fi  abordate 
prin mijloace mai puțin dăunătoare,44 în special 
în situațiile care implică exercitarea dreptului la 
întrunire pașnică.

15. Atunci când persoane fi zice sau entități 
sunt împuternicite sau autorizate de un stat parte 
să recurgă la forță cu consecințe potențial letale, 
statul parte are obligația de a se asigura că această 
angajare de forță respectă efectiv articolul 6 și 
este răspunzător de orice nerespectare.45 Printre 

39 Observații fi nale: SUA (2014), par. 11; Observații 
fi nale: SUA (2006), par. 30.

40 Observații fi nale: Regatul Unit (2006), par. 11.
41 A se vedea Comentariul privind art. 1 al Codului 

de conduită pentru cei care răspund de aplicarea legii, 
Rezoluția Adunării Generale a ONU nr. 34/169 din 17 
decembrie 1979.

42 Raport comun al Raportorului special al ONU pentru 
drepturile de întrunire pașnică și de asociere și al Raportorului 
special al ONU privind execuțiile extrajudiciare, sumare 
și arbitrare cu privire la buna gestionare a întrunirilor, 
4 februarie 2016, para 55; Principiile de bază privind 
recurgerea la forță și la utilizarea armelor de foc de către cei 
care răspund de aplicarea legii (1990).

43 A se vedea Principiile de bază privind recurgerea la 
forță și la utilizarea armelor de foc de către cei care răspund 
de aplicarea legii (1990), par. 14.

44 Observații fi nale: Suedia (2002), par. 10.
45 A se vedea în contextul confl ictelor armate, Documentul 

de la Montreux referitor la obligațiile juridice internaționale 
pertinente și bunele practici pentru state în ceea ce privește 
operațiunile societăților private din domeniul militar și de 

altele, un stat parte trebuie să limiteze în mod 
riguros competențele acordate actorilor privați și 
să se asigure că există măsuri stricte și efi ciente 
de monitorizare și control, precum și formare 
adecvată, pentru a garanta că toate competențele 
acordate nu sunt utilizate în mod abuziv și nu 
conduc la lipsirea de viaţă în mod arbitrar. De 
exemplu, un stat parte trebuie să ia măsurile 
necesare pentru a se asigura că persoanele care au 
fost implicate sau care sunt implicate în prezent 
în încălcări grave ale drepturilor omului sau în 
abuzuri sunt excluse din cadrul entităților de 
securitate privată împuternicite sau autorizate 
să folosească forța.46 De asemenea, trebuie să 
se asigure că victimele privării de viață în mod 
arbitrar de către persoane fi zice sau de către 
entități împuternicite sau autorizate de statul parte 
benefi ciază de o cale de atac efi cientă.47 

16. Articolul 6 prin alineatele (2), (4) și (5) 
recunoaște implicit că țărilor care nu au abrogat 
pedeapsa cu moartea și care nu au ratifi cat cel 
de-al doilea protocol facultativ, nu li se interzice 
conform Pactului aplicarea pedepselor cu moartea 
în ceea ce privește cele mai grave crime sub 
rezerva unor condiții stricte. Alte proceduri care 
reglementează activitatea care ar putea duce la 
privarea de viață, cum ar fi  protocoalele pentru 
administrarea de noi medicamente, trebuie să fi e 
stabilite prin lege, însoțite de garanții instituționale 
efi ciente menite să prevină lipsirea arbitrară de 
viață și să fi e compatibile cu alte dispoziții ale 
Pactului.

17. Privarea de viață a persoanelor prin acte sau 
omisiuni care încalcă dispozițiile Pactului, altele 
decât articolul 6, este de regulă arbitrară. Aceasta 
include, de exemplu, utilizarea forței care are ca 
rezultat moartea manifestanților care își exercită 
dreptul la libertatea de întrunire;48 și adoptarea 
unei pedepse cu moartea în urma unui proces care 

securitate (SPMS) în timpul confl ictelor armate ICRC/ 
Departamentul Federal pentru Afaceri Externe, Elveția, 17 
sep tembrie 2008.

46 Observații fi nale: Guatemala (2012), par. 16.
47 A se vedea Observații fi nale: Guatemala (2012), par. 

16; Comentariul general 31, par. 15.
48 Raport al Raportorului special al ONU privind 

execuțiile extrajudiciare, sumare și arbitrare, 1 aprilie 2014, 
par. 75.
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nu a reușit să îndeplinească cerințele unui proces 
echitabil prevăzute de articolul 14 din Pact.49

III. Datoria de a proteja viaţa

18. În a doua propoziţie a alineatului 1 se 
prevede că dreptul la viaţă „este protejat prin 
lege”. Acest lucru implică faptul că statele părţi 
trebuie să stabilească un cadru legal pentru a 
asigura exercitarea deplină a dreptului la viaţă de 
către toţi indivizii, aşa cum este necesar pentru a 
pune în aplicare dreptul la viaţă. De asemenea, 
obligaţia de a proteja dreptul la viaţă prin lege 
include şi obligaţia statelor părţi de a adopta orice 
lege sau alte măsuri adecvate pentru a proteja 
viaţa de toate ameninţările previzibile în mod 
rezonabil, inclusiv de ameninţările care provin de 
la persoane şi entităţi particulare.

19. Datoria de a proteja prin lege dreptul 
la viaţă implică faptul că orice motiv întemeiat 
pentru privarea vieţii trebuie să fi e prevăzut de 
lege şi defi nit cu sufi cientă precizie pentru a evita 
o interpretare sau o aplicare prea extinsă sau 
arbitrară.50 Deoarece privarea de viaţă de către 
autorităţile statului este o problemă de maximă 
gravitate, legea trebuie să controleze şi să limiteze 
strict condiţiile în care o persoană poate fi  privată 
de viaţă de către astfel de autorităţi,51 iar statele 
părţi trebuie să asigure respectarea deplină a 
tuturor prevederilor legale relevante. Obligația 
de a proteja prin lege dreptul la viaţă implică, 
de asemenea, ca statele părţi să organizeze toate 
organele de stat şi structurile de guvernare prin care 
autoritatea publică este exercitată într-o manieră 
compatibilă cu necesitatea respectării şi asigurării 
dreptului la viaţă,52 inclusiv să stabilească prin 
lege instituţii şi proceduri adecvate de pentru 
prevenirea privării de viaţă, investigarea şi 
urmărirea penală a cazurilor potenţiale de privare 
ilegală de viaţă, aplicarea pedepselor şi acordarea 
reparaţiilor complete.

49 A se vedea d.e. Comentariul nr. 2017/2010, Burdyko 
împotriva Belarus, Opinii adoptate la 15 iulie 2015, par. 8.6.

50 A se vedea Comentariul general 35, par. 22.
51 Comentariul general 6, par. 3; Comunicarea nr. R.11/45,

Suarez de Guerrero împotriva Columbiei, Opinii adoptate 
la 31 martie 1982, par. 13.1.

52 A se vedea González împotriva Mexic, Hotărârea I/A 
CHR din 16 noiembrie 2009, par. 236.

20. Statele părţi trebuie să adopte un cadru 
juridic de protecţie care să includă un sistem 
efi cient de interdicţii penale privind toate 
manifestările de violenţă sau de incitare la 
violenţă care ar putea duce la privarea de viaţă, 
cum ar fi  omorurile cu intenţie şi din culpă, 
utilizarea inutilă sau disproporţionată a armelor 
de foc,53 pruncuciderea,54 uciderea din motive 
de „onoare”,55 linşajul,56 crime violente motivate 
de ură,57 crime comise din răzbunare,58 ucideri 
ritualice,59 ameninţări cu moartea şi atacuri 
teroriste. Sancţiunile penale asociate acestor 
infracţiuni trebuie să fi e proporţionale cu 
gravitatea acestora,60 rămânând în acelaşi timp 
compatibile cu toate dispoziţiile Pactului.

21. Obligaţia de a lua măsuri pozitive pentru a 
proteja dreptul la viaţă derivă din datoria generală 
de a garanta drepturile recunoscute în Pact, 
care este exprimată în articolul 2, alineatul(1), 
coroborat cu articolul 6, precum şi din obligaţia 
specifi că de a proteja dreptul la viaţă prin lege, care 
este menţionată în a doua propoziţie a articolului 
6. Statele părţi sunt, prin urmare, obligate să 
întreprindă măsuri pozitive rezonabile,care nu 
le impun sarcini disproporţionate,61 ca răspuns 
la ameninţări previzibile în mod rezonabil la 
adresa vieţii, provenite de la persoane şi entităţi 
private al căror comportament nu poate fi  atribuit 
statului.62 Prin urmare, statele părţi sunt obligate 
să ia măsuri adecvate, preventive pentru a proteja 
persoanele împotriva ameninţărilor prevăzute în 

53 Observații fi nale: Liechtenstein (2004), par. 10.
54 Observații fi nale: Madagascar (2007), par. 17.
55 Observații fi nale: Turcia (2012), par. 13.
56 Observații fi nale: Mozambic (2013), par. 12; Obser-

vații fi nale: Guatemala (2012), para 18.
57 Observații fi nale: Indonezia (2013), par. 6; Observații 

fi nale: Rusia (2009), par. 11.
58 Observații fi nale: Albania (2013), par. 10.
59 Consiliul Drepturilor Omului. Studiu preliminar 

privind situația drepturilor omului în cazul persoanelor care 
suferă de albinism, UN Doc. A/HRC/AC/13/CRP.1 (2014), 
par. 65.

60 Observații fi nale: Rusia (2009), par. 14.
61 A se vedea Comunitatea indigenă Sawhoyamaxa 

împotriva Paraguay, Hotărârea I/A CHR din 29 martie 
2006, par. 155.

62 A se vedea Comunicarea nr. 1862/2009, Peiris 
împotriva Sri Lanka, Opinii adoptate la 26 octombrie 2011, 
par. 7.2.
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mod rezonabil, de pericolul de a fi  asasinaţi sau 
ucişi de criminali, de membri ai crimei organizate 
sau de grupuri militare, inclusiv grupări armate 
sau teroriste.63 Statele părţi ar trebui, de asemenea, 
să desfi inţeze grupările armate neregulate,cum 
ar fi  armatele private şi grupurile de justiţiari, 
care sunt responsabile pentru privarea de vieţi 
omeneşti64 şi să reducă proliferarea armelor 
potenţial letale de către persoane neautorizate.65 
Statele părţi trebuie, de asemenea, să ia măsuri 
adecvate de protecţie, inclusiv de supraveghere 
continuă,66 pentru a preveni, investiga, pedepsi 
şi compensa privarea de viaţă în mod arbitrar de 
către entităţi private, cum ar fi  companiile private 
de transport, spitalele private67 şi fi rmele private 
de securitate.68

22. Statele părţi trebuie să ia măsurile adecvate 
pentru a proteja indivizii împotriva privării de 
viaţă de către alte state, organizaţii internaţionale 
şi corporaţii străine care îşi desfăşoară activitatea 
pe teritoriul lor69 sau în alte zone care se afl ă sub 
jurisdicţia lor. Ele trebuie să adopte, de asemenea, 
măsuri legislative şi de altă natură necesare 
pentru a se asigura că toate activităţile desfăşurate 
în întregime sau parţial pe teritoriul lor şi în alte 
locuri care intră sub jurisdicţia lor, dar care au 
un impact direct şi previzibil în mod rezonabil 
asupra dreptului la viaţă al indivizilor din afara 
teritoriului lor, iar aici se includ şi activităţile 
întreprinse de entităţi corporatiste stabilite pe 
teritoriul lor sau sub jurisdicţia lor,70 sunt conforme 
şi compatibile cu articolul 6, ţinând seama în mod 

63 Observații fi nale: Israel (1998), par. 17. A se vedea și 
par. 23 de mai jos.

64 Observații fi nale: Filipine (2012), par. 14.
65 Observații fi nale: Angola (2013), par. 12; Observații 

fi nale: SUA (2014), par. 10.
66 A se vedea Ximenes-Lopes împotriva Braziliei, 

Hotărârea I/A CHR din 4 iulie 2006, par. 96.
67 A se vedea Pimentel împotriva Braziliei, Opinii ale 

CEDAW din 6 august 2011, par. 7.5; Nitecki împotriva 
Poloniei, Decizia CtEDO din 21 martie 2002; Calvelli și 
Ciglio împotriva Italiei, Hotărârea CtEDO din 17 ianuarie 
2002, par. 49.

68 Observații fi nale: Bulgaria (2011).
69 Observații fi nale: Polonia (2010), par. 15.
70 Comunicarea nr. 2285/2013, Yassin împotriva Canadei, 

Opinii adoptate la 26 iulie 2017, par. 6.5; Observații fi nale: 
Canada (2015), par. 6; Observații fi nale: Germania (2012), 
par. 16; Observații fi nale: Coreea de Sud (2015), par. 10.

corespunzător de standardele internaţionale cu 
privire la responsabilitatea corporativă71 şi de 
dreptul victimelor de a obţine un remediu efectiv.

23. Obligaţia de a proteja dreptul la viaţă 
impune statelor părţi să ia măsuri speciale de 
protecţie faţă de persoanele afl ate în situaţii de 
vulnerabilitate, a căror viaţă a fost supusă unui 
anumit risc din cauza ameninţărilor specifi ce72 
sau a modelelor de violenţă preexistente. Acestea 
includ apărătorii drepturilor omului,73 angajaţii 
însărcinaţi să lupte împotriva corupţiei şi a crimei 
organizate, angajaţii din domeniul umanitar, 
jurnaliştii,74 personalităţi publice proeminente, 
martori ai criminalităţii75 victime ale violenţei 
domestice, ale trafi cului de fi inţe umane. Aici de 
asemenea, sunt incluşi şi copiii,76 în special copiii 
străzii, copiii migranţi neînsoţiţi, copiii în situaţii 
de confl ict armat, membrii unor minorităţi etnice 
şi religioase77 şi popoarele indigene,78 persoanele 
lesbiene, homosexuale, bisexuale, transsexuale 
şi intersexuale (LGBTI),79 persoanele care suferă 
de albinism,80 presupuse vrăjitoare81 persoanele 
solicitante de azil, refugiaţii82 şi apatrizii. Statele 
părţi trebuie să răspundă urgent şi efi cient pentru 
a proteja indivizii care se afl ă sub o ameninţare 
specifi că, prin adoptarea de măsuri speciale, cum 
ar fi  punerea sub protecţia non-stop a poliţiei, 
emiterea de ordine de protecţie şi de restricţie 
împotriva potenţialilor agresori, iar în cazuri 
excepţionale şi numai cu consimţământul liber şi 

71 Principiile directoare privind afacerile și drepturile 
omului (2011), principiul 2.

72 A se vedea Familia Barrios împotriva Venezuelei, 
Hotărârea I/A CHR din 24 noiembrie 2011, par. 124.

73 Observații fi nale: Paraguay (2013), par. 15. A se vedea 
și par. 53 de mai jos.

74 Observații fi nale: Serbia (2011), par. 21; Raport 
al Raportorului special al ONU privind execuțiile 
extrajudiciare, sumare și arbitrare, 10 aprilie 2012, par. 105.

75 Observații fi nale: Columbia (2010), par. 14.
76 Observații fi nale: Honduras (2006), par. 9.
77 Observații fi nale: Franța (2008), par. 24.
78 A se vedea Comunitatea indigenă Yakye Axa împotriva 

Paraguay, Hotărârea I/A CHR din 17 iunie 2005, par. 167.
79 Observații fi nale: Columbia (2010), par. 12.
80 Observații fi nale: Tanzania (2009), par. 15.
81 Raport al Raportorului special al ONU privind 

execuțiile extrajudiciare, sumare și arbitrare, 27 mai 2009, 
par. 68.

82 Observații fi nale: Kenya (2012), par. 12.
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în cunoştinţă de cauză al celui ameninţat, custodie 
de protecţie.**

24. Persoanele cu dizabilităţi, inclusiv 
dizabilităţi psihosociale şi intelectuale, au, de 
asemenea, dreptul la măsuri specifi ce de protecţie, 
astfel încât să li se asigure exercitarea în mod 
efectiv a dreptului la viaţă în condiţii de egalitate 
cu ceilalţi.83 Astfel de măsuri de protecţie includ 
prevederi cu privire la adaptarea rezonabilă atunci 
când este necesar pentru asigurarea dreptului la 
viaţă, cum ar fi  asigurarea accesului persoanelor 
cu dizabilităţi la facilităţi şi servicii esenţiale84 
şi măsuri specifi ce menite să prevină utilizarea 
nejustifi cată a forţei împotriva persoanelor cu 
dizabilităţi de către cei care răspund de aplicarea 
legii.85

25. Statele părţi au, de asemenea, o îndatorire 
sporită de a lua toate măsurile necesare86 pentru 
a proteja viaţa persoanelor private de libertate 
de către stat, de vreme ce, prin arestarea, 
reţinerea, întemniţarea sau privarea de libertate a 
persoanelor în alt mod, îşi asumă responsabilitatea 
de a avea grijă de viaţa acestora87 şi de integritatea 
lor corporală, şi nu pot invoca lipsa de resurse 
fi nanciare sau alte probleme logistice pentru 
a-şi diminua această responsabilitate.88 Aceeaşi 
datorie de îngrijire le revine statelor şi pentru 
persoanele care se afl ă în instituţii de detenţie 
private care funcţionează în baza unei autorizaţii 
din partea statului. Datoria de a proteja viaţa 
tuturor deţinuţilor include îngrijirea medicală 
necesară şi monitorizarea adecvată a stării lor 

 Termenul este folosit şi în română cu sensul de „ţinere 
a unei persoane în arest, cu măsuri speciale de protecţie 
împotriva unor ameninţări din afară sau din interior” (n.tr.)

83 Convenția privind drepturile persoanelor cu diza-
bilități, art. 10.

84 Convenția privind drepturile persoanelor cu diza-
bilități, art. 5(3), 9.

85 Observații fi nale: Australia (2009), par. 21.
86 Comunicarea nr. 546/1993, Burrell împotriva Jamaica, 

Opinii adoptate la 18 iulie 1996, par. 9.5.
87 Comunicarea nr. 1756/2008, Zhumbaeva împotriva 

Kârgâzstan, Opinii adoptate la 19 iulie 2011, par. 8.6; 
Comunicarea nr. 84/1981, Barbato împotriva Uruguay, 
Opinii adoptate la 21 octombrie 1982, par. 9.2.

88 Comunicarea nr. 763/1997, Lantsov împotriva 
Federației Ruse, Opinii adoptate la 26 martie 2002, par. 9.2.

de sănătate,89 protejarea împotriva violenţei între 
deţinuţi,90 prevenirea sinuciderilor şi asigurarea 
unei adaptări rezonabile pentru persoanele cu 
dizabilităţi.91 O datorie sporită revine statului de 
a proteja dreptul la viaţă al persoanelor cazate în 
structuri cu acces restricţionat, cum ar fi  instituţii 
de îngrijire a sănătăţii mintale,92 tabere militare,93 
tabere de refugiaţi şi tabere pentru persoanele 
strămutate intern,94 centre de plasament pentru 
minori şi orfelinate.

26. De asemenea, datoria de a proteja viaţa 
implică faptul că statele părţi ar trebui să ia măsurile 
adecvate de abordare a condiţiilor generale din 
societate care pot genera ameninţări directe la 
adresa vieţii sau împiedicarea persoanelor de a 
se bucura de dreptul lor la viaţă cu demnitate. 
Aceste condiţii generale pot include niveluri 
ridicate de criminalitate sau de violenţă cu arme,95 
trafi c intens şi accidente industriale,96 degradarea 
mediului,97 privarea de pământ, teritorii şi resurse 
a populaţiilor indigene,98 prevalenţa periclitării 
vieţii prin boli, cum ar fi  SIDA, tuberculoză 
sau malarie,99 abuz de substanţe pe scară largă, 
foametea, malnutriţia, sărăcia extremă şi lipsa de 
adăpost.100 Măsurile necesare de abordarea condi-
ţiilor adecvate pentru protejarea dreptului la viaţă 
includ, dacă este cazul,măsuri menite să asigure 
fără întârziere accesul indivizilor la bunurile 

89 Comunicarea nr. 763/1997, Lantsov împotriva Fede-
rației Ruse, Opinii adoptate la 26 martie 2002, par. 9.2.

90 A se vedea Edwards împotriva Regatului Unit, 
Hotărârea CtEDO din 14 iunie 2002, par. 60.

91 Convenția privind drepturile persoanelor cu diza-
bilități, art. 14.

92 A se vedea Câmpeanu împotriva României, Hotărârea 
CtEDO din 17 iulie 2014, par. 131.

93 Observații fi nale: Armenia (2012), par. 15.
94 Observații fi nale: Administrația ONU în Kosovo 

(2006), par. 14.
95 Observații fi nale: SUA (2014), par. 10.
96 A se vedea Öneryildiz împotriva Turciei, Hotărârea 

CtEDO din 30 noiembrie 2004, par. 71.
97 A se vedea SERAC împotriva Nigeriei, Raport al 

ACHPR din 27 octombrie 2001, par. 67. A se vedea și par. 
62 de mai jos.

98 Grupul de sprijin inter-agenții privind problemele, 
pământurile, teritoriile și resursele popoarelor indigene: 
document tematic (2014) 4.

99 Observații fi nale: Kenya (2012), par. 9.
100 Comentariul general 6, par. 5. Observații fi nale: 

Canada (1999), para 12.
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esenţiale şi la servicii precum alimentaţia,101 apa, 
adăpostul, îngrijirea sănătăţii,102 electricitatea şi 
canalizarea şi alte măsuri destinate să promoveze 
şi să faciliteze condiţii generale adecvate, cum 
ar fi  consolidarea serviciilor medicale de urgenţă 
efi ciente, operaţiunile de intervenţie în caz de 
urgenţă(inclusiv pompieri, ambulanţe şi forţe 
de poliţie) şi programe de acordare de locuinţe 
sociale. Statele părţi ar trebui, de asemenea, să 
elaboreze planuri strategice pentru promovarea 
exercitării dreptului la viaţă,care pot cuprinde 
măsuri de combatere a stigmatizării asociate 
cu dizabilitatea şi cu bolile, inclusiv bolile cu 
transmitere sexuală, care împiedică accesul 
la asistenţă medicală;103 planuri detaliate de 
promovare a educaţiei pentru non-violenţă; şi 
campanii de sensibilizare cu privire la violenţa 
bazată pe gen104 şi la practicile nocive105 şi pentru 
îmbunătăţirea accesului la controale medicale şi 
tratamente menite să reducă mortalitatea maternă 
şi infantilă.106 Mai mult decât atât, statele părţi ar 
trebui să dezvolte, de asemenea,planuri de urgenţă 
şi planuri de gestionare a dezastrelor menite să 
sporească pregătirea pentru astfel de situaţii şi 
abordarea dezastrelor naturale şi a celor provocate 
de om, care pot afecta negativ exercitarea 
dreptului la viaţă, cum ar fi  uraganele, tsunami-
urile, cutremurele, accidentele radioactive şi 
atacurile cibernetice masive care au ca rezultat 
întreruperea unor servicii esenţiale.

27. Un element important al protecţiei acordate 
dreptului la viaţă prin Pact este obligaţia statelor 
părţi, în cazul în care ştiu sau ar fi  trebuit să ştie 
despre posibile privări de viaţă în mod ilegal, de a 
investiga şi, după caz, de a urmări penal astfel de 
incidente incluzând acuzaţii de utilizare excesivă 

101 Observații fi nale: Republica Populară Democrată 
Coreeană (2001), par. 12.

102 Comunicarea nr. 2348/2014, Toussaint împotriva 
Canadei, Opinii adoptate la 24 iulie 2018, par. 11.3. A se 
vedea și Observații fi nale: Israel (2014), par. 12.

103 Observații fi nale: Jamaica (2011), par. 9.
104 Observații fi nale: Uzbekistan (2001), par. 19.
105 A se vedea Recomandările generale comune nr. 31 

ale Comitetului pentru eliminarea discriminării faţă de 
femei și nr. 18 ale Comitetului pentru drepturile copilului 
(2014), par. 56.

106 Comentariul general 6, par. 5; Observații fi nale: DRC 
(2006), par. 14.

a forţei cu consecinţe letale.107 De asemenea, 
obligaţia de a investiga apare în circumstanţele 
în care există un risc serios de privare de viaţă 
cauzat de utilizarea unei forţe potenţial letale, 
chiar dacă riscul nu s-a materializat.108 Această 
obligaţie implică obligaţia de protecţie şi este 
întărită de datoria generală de a asigura drepturile 
recunoscute în Pact, care este exprimată în 
articolul 2 alineatul (1), coroborat cu articolul 
6 alineatul(1), şi obligaţia de a oferi ocale de 
recurs efectivă victimelor încălcării drepturilor 
omului109 şi rudelor acestora,110 cum se prevede 
în articolul 2 alineatul (3) din Pact, atunci când 
este citit în coroborare cu articolul 6 alineatul 
(1). Investigaţiile şi urmăririle penale ale unor 
potenţiale privări ilegale de viaţă ar trebui să 
fi e întreprinse în conformitate cu standardele 
internaţionale relevante, inclusiv cu Protocolul de 
la Minnesota privind investigarea morţii potenţial 
ilegale (2016) şi trebuie să aibă în vedere 
asigurarea faptului că cei responsabili sunt aduşi 
în faţa justiţiei,111 să promoveze responsabilitatea 
şi să prevină impunitatea,112 pentru a evita 
nedreptăţile113 şi să înveţe din greşeli în vederea 
revizuirii practicilor şi a politicilor destinate 
evitării încălcărilor repetate.114 Anchetele ar trebui 
să analizeze, printre altele, responsabilitatea 
juridică a funcţionarilor superiori în ceea ce 
priveşte încălcarea dreptului la viaţă comisă de 

107 Observații fi nale: Kârgâzstan (2014), par. 13. A se 
vedea și par. 64 de mai jos.

108 A se vedea și par. 7 de mai sus.
109 Comentariul general 31, par. 15 și 18. A se vedea 

și Comunicarea nr. 1619/07, Pestano împotriva Filipine, 
Opinii adoptate la 23 martie 2010, par. 7.2; Comunicarea nr. 
1458/2006, Gonzalez împotriva Argentinei, Opinii adoptate 
la 17 martie 2001, par.9.4; Observații fi nale: Jamaica 
(2011), par. 16. A se vedea Calvelli și Ciglio împotriva 
Italiei, Hotărârea CtEDO din 17 ianuarie 2002, par. 51.

110 Observații fi nale: Israel (2010), par. 12.
111 Comunicarea nr.1436/2005, Sathasivam împotriva 

Sri Lanka, Opinii adoptate la 8 iulie 2008, par. 6.4; 
Comunicarea nr. 1447/2006, Amirov împotriva Federației 
Ruse, Opinii adoptate la 2 aprilie 2009, par. 11.2. A se vedea 
și Comentariul general 31, par. 15, 18.

112 Observații fi nale: Angola (2013), par. 14.
113 Comunicarea 1560/2007, Marcellana și Gumanoy 

împotriva Filipine, Opinii adoptate la 30 octombrie 2008, 
par. 7.4.

114 Raport al Raportorului special al ONU privind 
execuțiile extrajudiciare, sumare și arbitrare, 8 martie 2006, 
par. 41.
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subordonaţii lor.115 Având în vedere importanţa 
dreptului la viaţă, statele părţi trebuie, în general, 
să nu abordeze încălcările articolului 6 numai prin 
măsuri administrative sau disciplinare, ci în mod 
normal este necesară o investigaţie penală,care 
ar trebui să conducă, dacă se adună dovezi 
sufi ciente de incriminare, la urmărirea penală.116 
Imunităţile şi amnistiile date autorilor omorurilor 
şi superiorilor acestora şi alte măsuri comparabile 
care conduc la impunitate de facto sau de jure, 
sunt, de regulă,incompatibile cu obligaţia de a 
respecta şi asigura dreptul la viaţă şi de a oferi 
victimelor căi de recurs efective.117

28. Investigaţiile privind acuzaţiile de încălcare 
a articolului 6118 trebuie să fi e întotdeauna inde-
pendente,119 imparţiale,120 prompte,121 temei nice/
detaliate,122 efi ciente,123 credibile124 şi transpa-
rente,125 iar în cazul în care se constată o încăl-
care, trebuie să se repare integral cu condiţia 
ca reparaţiile să fi e adecvate, ţinând seama de 
circumstanţele particulare ale cazului prin măsuri 
de compensare, reabilitare şi satisfacţie.126 Statele 
părţi au de asemenea obligaţia de a lua măsuri 
pentru a preveni apariţia unor încălcări similare în 
viitor.127 Dacă este cazul, investigaţia ar trebui să 

115 Raport al Raportorului special al ONU privind 
execuțiile extrajudiciare, sumare și arbitrare, 1 aprilie 2014, 
par. 81.

116 Comunicarea nr. 563/93 Arellana împotriva Colum-
biei, Opinii adoptate la 27 octombrie 1995, par. 8.2; 
Comunicarea nr. 1560/2007 Marcellana și Gumanoy 
împotriva Filipine, Opinii adoptate la 17 noiembrie 2008, 
par. 7.2.

117 Comentariul general 31, par. 18; A se vedea Barrios 
Altos împotriva Peru, Hotărârea I/A CHR din 14 martie 
2001, par. 43.

118 A se vedea și par. 64 de mai jos.
119 Observații fi nale: Camerun (2010), par. 15.
120 Observații fi nale: Bolivia (2013), par. 15.
121 A se vedea d.e., Comunicarea 1556/2007 Novakovic 

împotriva Serbiei, Opinii adoptate la 21 octombrie 2010, 
par. 7.3; Observații fi nale: Rusia (2009), par. 14.

122 Observații fi nale: Mauritania (2013), par. 13.
123 Observații fi nale: Regatul Unit (2015), par. 8.
124 Observații fi nale: Israel (2010), par. 9.
125 Observații fi nale: Regatul Unit (2015), par. 8.
126 A se vedea Protocolul de la Minnesota privind 

investigarea omorurilor potențial ilegale (2016)(publicat de 
OHCHR în 2017), par. 10.

127 Comunicarea nr. R.11/45 Suarez de Guerrero împo-
triva Columbiei, Opinii adoptate la 31 martie 1982, par. 15.

includă o autopsie a cadavrului victimei128 ori de 
câte ori este posibil, în prezenţa unui reprezentant 
al rudelor victimei.129 Statele părţi trebuie să ia, 
printre altele, măsuri adecvate pentru a stabili 
adevărul legat de evenimentele care duc la 
privarea de viaţă, inclusiv motivele şi baza legală 
prin care au fost alese ca ţintă anumite persoane, 
precum şi procedurile la care au recurs forţele 
statului înainte, în timpul şi după momentul în 
care a avut loc privarea de viaţă,130 să identifi ce 
cadavrele celor care şi-au pierdut viaţa.131 Statele 
părţi ar trebui, de asemenea, să dezvăluie detalii 
relevante despre anchetă rudelor apropiate ale 
victimei,132 să le permită acestora să prezinte noi 
dovezi, să le permită să aibă capacitate procesuală 
în cadrul anchetei133 şi să facă publice informaţii 
despre măsurile de investigare luate, concluziile 
şi recomandările investigaţiei,134 sub rezerva 
unor redactări absolut necesare şi justifi cate de a 
proteja interesul public sau dreptul la intimitate şi 
alte drepturi legale ale persoanelor direct afectate. 
Statele părţi trebuie, de asemenea, să ia măsurile 
necesare pentru a proteja martorii, victimele şi ru-
dele acestora, precum şi persoanele care efectu ea-
ză investigaţia împotriva ameninţărilor, atacurilor 
şi a oricăror acte de represalii. O investigaţie 
privind încălcarea dreptului la viaţă ar trebui 
să înceapă atunci când este cazul, din ofi ciu.135 
Statele ar trebui să acorde sprijin şi să coopereze 

128 A se vedea Protocolul de la Minnesota privind 
investigarea omorurilor potențial ilegale (2016)(publicat 
de OHCHR în 2017), par. 25; Kawas-Fernández împotriva 
Honduras, Hotărârea I/A CHR din 3 aprilie 2009 par. 102.

129 Protocolul de la Minnesota privind investigarea 
omorurilor potențial ilegale (2016)(publicat de OHCHR în 
2017), par. 37.

130 Raport al Raportorului special al ONU privind 
execuțiile extrajudiciare, sumare și arbitrare, 28 mai 2010, 
par. 93.

131 Raport al Grupului de lucru al ONU pentru disparițiile 
forțate sau involuntare, 2 martie 2012, par. 56, 59.

132 A se vedea Ogur împotriva Turciei, Hotărârea CtEDO 
din 20 mai 1999, par. 92.

133 Protocolul de la Minnesota privind investigarea 
omorurilor potențial ilegale (2016)(publicat de OHCHR în 
2017), par. 35.

134 Protocolul de la Minnesota privind investigarea 
omorurilor potențial ilegale (2016)(publicat de OHCHR 
în 2017), par. 13; A se vedea Ramsahai împotriva Olandei, 
Hotărârea CtEDO din 15 mai 2007, par. 353 (necesitând o 
examinare publică a procedurilor de anchetare).

135 A se vedea Tanrikulu împotriva Turciei, Hotărârea 
CtEDO din 8 iulie 1999, par. 103.
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cu bună credinţă cu mecanismele internaţionale 
de investigare şi urmărire penală a unor posibile 
încălcări ale articolului 6.136

29. Atunci când o persoană afl ată în custodie îşi 
pierde viaţa, în circumstanţe nenaturale, se creează 
o prezumţie de privare de viaţă în mod arbitrar de 
către autorităţile statului, prezumţie care poate fi  
exclusă numai în baza unei investigaţii adecvate 
care să stabilească respectarea de către stat a 
obligaţiilor sale privind articolul 6.137 Statele părţi 
au, de asemenea, obligaţia specială de a investiga 
acuzaţiile privind încălcările articolului 6 ori de 
câte ori autorităţile statului au folosit sau par să fi  
utilizat arme de foc sau alte forţe potenţial letale 
în afara contextului imediat al unui confl ict armat, 
de exemplu, când a fost folosit focul împo triva 
demonstranţilor138 sau când civilii au fost găsiţi 
morţi în circumstanţe care corespund unui model 
de presupuse încălcări ale dreptului la viaţă de 
către autorităţile statului.139

30. Obligaţia de respectare şi de asigurare a 
dreptului la viaţă impune statelor părţi să evite 
deportarea, extrădarea sau transferul persoanelor 
în alte ţări în care sunt motive serioase de a crede 
că există un risc real potrivit căruia dreptul lor la 
viaţă, în temeiul articolului 6 din Pact, ar putea fi  
încălcat.140 Un astfel de risc trebuie să fi e de natură 
personală141 şi nu poate rezulta doar din condiţiile 
generale din statul de primire, exceptând cele 
mai extreme cazuri.142 De exemplu, după cum 
se explică la punctul 34 de mai jos, ar fi  contrar 

136 Observații fi nale: Kenya (2012), par. 13.
137 Comunicarea nr. 1225/2003, Eshonov împotriva 

Uzbekistan, Opinii adoptate la 22 iulie 2010, par. 9.2; 
Comunicarea nr. 1756/2008, Zhumbaeva împotriva 
Kârgâzstan, Opinii adoptate la 19 iulie 2011, par. 8.8; 
Comunicarea nr. 2252/2013, Khadzhiyev împotriva 
Turkmenistan, Opinii adoptate la 6 aprilie 2018.

138 Comunicarea nr. 1275/2004, Umetaliev împotriva 
Kârgâzstan, Opinii adoptate la 30 octombrie 2008, par. 9.4; 
Comunicarea nr. 1828/2008, Olmedo împotriva Paraguay, 
Opinii adoptate la 22 martie 2012, par. 7.5.

139 Comunicarea nr. 1447/2006, Amirov împotriva 
Federației Ruse, Opinii adoptate la 2 aprilie 2009, par. 11.4.

140 Comunicarea nr. 470/1991, Kindler împotriva 
Canadei, Opinii adoptate la 30 iulie 1993, par. 13.1-13.2.

141 Comunicarea nr. 1792/2008, Dauphin împotriva 
Canadei, Opinii adoptate la 28 iulie 2009, par. 7.4.

142 A se vedea NA împotriva Regatului Unit, Hotărârea 
CtEDO din 17 iulie 2008, par. 115.

articolului 6 să se extrădeze o persoană dintr-o 
ţară care a abolit pedeapsa cu moartea într-o ţară 
în care persoana poate fi  condamnată la pedeapsa 
cu moartea.143 În mod similar, ar fi  incompatibilă 
cu articolul 6 deportarea unei persoane într-o ţară 
în care a fost emisă o fatwa*** de către autorităţile 
religioase locale, fără a verifi ca dacă fatwa nu 
va mai fi  pusă în aplicare împotriva persoanei 
respective;144 sau deportarea unei persoane într-o 
ţară extrem de violentă în care aceasta nu a trăit 
niciodată, nu are contacte sociale sau de familie 
şi nu poate vorbi limba locală.145 În cazurile care 
implică suspiciuni de risc pentru viaţa persoanei 
deportate provenind de la autorităţile statului 
primitor, situaţia persoanei îndepărtate şi condiţiile 
în statele de primire trebuie să fi e evaluate, inter 
alia, pe baza intenţiei autorităţilor statului de 
primire, a modelului de comportament pe care l-a 
demonstrat în cazuri similare146 şi disponibilitatea 
unor asigurări credibile şi efi ciente cu privire la 
intenţiile lor. Atunci când presupusul risc de viaţă 
provine de la actori nestatali sau de la state străine 
care operează pe teritoriul statului de destinaţie, 
pot fi  solicitate asigurări credibile şi efi ciente de 
protecţie de către autorităţile statului de destinaţie 
şi ar putea fi  explorate opţiunile de zbor interne. 
Atunci când se bazează pe asigurările primite de 
la statul de primire cu privire la tratamentul aplicat 
după îndepărtare, statul care înlătură persoana 
respectivă ar trebui să instituie mecanisme 
adecvate pentru asigurarea conformităţii cu 
asigurările emise şi după momentul îndepărtării 
persoanei.147 [147]

143 Comunicarea – n nr. 1442/2005, Yin Fong împotriva 
Australiei, Opinii adoptate la 23 octombrie 2009, par. 9.7.

 „Fatwa”(în credinţa islamică) – opinie juridică 
neobligatorie dar cu greutate asupra unor chestiuni legate 
de legea islamică (sharia) emisă de un jurist califi cat (n.tr.).

144 Comunicarea nr. 1881/2009, Shakeel împotriva 
Canadei, Opinii adoptate la 24 iulie 2013, par. 8.5.

145 Comunicarea nr. 1959/2010 Warsame împotriva 
Canadei, Opinii adoptate la 21 iulie 2011, par. 8.3.

146 Comunicarea nr. 706/1996, G.T. împotriva Australiei, 
Opinii adoptate la 4 noiembrie 1997, par. 8.4; Comunicarea 
692/1996, A.R.J. împotriva Australiei, Opinii adoptate la 
6 Feb. 1996, par. 6.12; Comunicarea nr. 2024/2011, Israil 
împotriva Kazahstan, Opinii adoptate la 31 octombrie 2011, 
par. 9.5.

147 Observații fi nale: Suedia (2002), par. 12; A se vedea 
Comunicarea nr. 1416/2005, Alzery împotriva Suediei, 
Opinii adoptate la 25 octombrie 2006, par. 11.5.
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31. Obligaţia de a nu extrăda, deporta sau 
transfera sub alte forme în temeiul articolului 6 
din Pact poate fi  mai extinsă decât domeniul de 
aplicare al principiului nereturnării în temeiul 
legislaţiei internaţionale privind refugiaţii, 
deoarece poate necesita şi protecţia străinilor care 
nu au statut de refugiat. Cu toate acestea, statele 
părţi trebuie să permită tuturor solicitanţilor de 
azil care susţin că există un risc real de încălcare 
a dreptului lor la viaţă în statul de origine, să 
aibă acces la procedurile de acordare a statului 
de refugiat sau la alte proceduri de determinare a 
statutului individual sau de grup care le-ar putea 
oferi protecţie împotriva returnării.148

IV. Pronunţarea pedepsei cu moartea

32. Alineatele(2), (4), (5) şi (6) din articolul 6 
reglementează pronunţarea pedepsei cu moartea 
de către acele ţări care nu au abolit-o încă.

33. Alineatul(2) al articolului 6 limitează 
strict aplicarea pedepsei cu moartea, în primul 
rând, doar la statele care nu au abolit pedeapsa 
cu moartea şi, în al doilea rând, pentru cele mai 
grave infracţiuni. Având în vedere caracterul 
anormal al reglementării aplicării pedepsei cu 
moartea într-un instrument care consacră dreptul 
la viaţă, conţinutul alineatului (2) trebuie să fi e 
interpretat în mod restrictiv.149

34. Statelor părţi la Pact care au abolit 
pedeapsa cu moartea, prin modifi carea legislaţiei 
lor interne, devenind părţi la cel de-al doilea 
Protocol opţional al Pactului sau adoptând un 
alt instrument internaţional care le obligă să 
abolească pedeapsa cu moartea, li se interzice să o 
reintroducă. La fel ca şi Pactul, al doilea Protocol 
opţional nu conţine dispoziţii de denunţare şi 
statele părţi nu îl pot denunţa. Abolirea pedepsei 
cu moartea este aşadar irevocabilă din punct de 
vedere legal. În plus, statele părţi nu pot schimba 
încadrarea juridică a unei infracţiuni care, la 
momentul ratifi cării Pactului sau în orice alt 
moment ulterior, nu se sancţiona cu pedeapsa 

148 Observații fi nale: Tadjikistan (2013), par. 11; Obser-
vații fi nale: Estonia (2003), par. 13.

149 Comunicarea nr. 829/1998, Judge împotriva Canadei, 
Opinii adoptate la 5 Aug. 2002, par. 10.5.

cu moartea, într-o infracţiune sancţionabilă cu 
pedeapsa capitală. Nici nu pot elimina condiţiile 
legale pentru o infracţiune existentă, cu scopul 
de a permite pronunţarea pedepsei cu moartea în 
condiţiile în care nu a fost posibil ca aceasta să 
fi e pronunţată înainte. Statele părţi care au abolit 
pedeapsa cu moartea nu pot deporta, extrăda sau 
transfera în alte moduri persoane într-o ţară în care 
acestea sunt acuzate de fapte pentru care se aplică 
pedeapsa cu moartea, decât în cazul în care sunt 
obţinute asigurări credibile şi efective împotriva 
aplicării pedepsei cu moartea.150 În acelaşi sens, 
obligaţia de a nu reintroduce pedeapsa cu moartea 
pentru nicio infracţiune specifi că solicită statelor 
părţi să nu deporteze, extrădeze sau să transfere o 
persoană printr-un alt mod într-o ţară în care este 
acuzată de comiterea unei infracţiuni pentru care se 
aplică pedeapsa capitală, dacă aceeaşi infracţiune 
nu este supusă pedepsei cu moartea în statul care 
returnează persoana, cu excepţia cazului în care 
se obţin asigurări credibile împotriva expunerii 
persoanei la pedeapsa cu moartea.

35. Termenul „crimele cele mai grave”**** 
trebuie citit în mod restrictiv151 şi se referă numai 
la crimele de gravitate extremă152 care implică 
omorul cu intenţie.153 Infracţiunile care nu au ca 
rezultat direct şi intenţionat moartea victimei,154 
cum ar fi  tentativa de omor,155 corupţia şi alte 

150 Comunicarea nr. 829/1998, Judge împotriva Canadei, 
Opinii adoptate la 5 Aug. 2002, par. 10.6; Comunicarea nr. 
1442/2005, Yin Fong împotriva Australiei, Opinii adoptate 
la 23 octombrie 2009, par. 9.7.

 În traducerea ofi cială a textului Pactului, probabil 
sub infl uenţa limbii engleze, se foloseşte termenul „crimă” 
în loc de „infracţiune” Cf. DEX (2009) prin crimă se 
înţelege „Infracțiune care prezintă un grad ridicat de pericol 
social și pe care legea o sancţionează cu pedepsele cele mai 
mari; spec. omor.” (n.tr.)

151 Comunicarea nr. 1132/2002, Chisanga împotriva 
Zambiei, Opinii adoptate la 18 octombrie 2005, par. 7.4.

152 ECOSOC Garanţii pentru protecţia drepturilor 
persoanelor pasibile de pedeapsa cu moartea, 25 mai 1984, 
par. 1. 

153 A se vedea d.e. Comunicarea nr. 470/ 1991, Kindler 
împotriva Canadei, Opinii adoptate la 30 iulie 1993, par. 
14.3; Raport al Raportorului special al ONU privind 
execuțiile extrajudiciare, sumare și arbitrare, 9 august 2012, 
par. 35.

154 Observații fi nale: Iran (1993), par. 8.
155 Comunicarea nr. 1132/2002, Chisanga împotriva 

Zambiei, Opinii adoptate la 18 octombrie 2005, par. 7.4
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infracţiuni economice şi politice,156 jafurile 
armate,157 pirateria,158 răpirea,159 drogurile160 
şi infracţiunile sexuale, deşi grave prin natura 
lor, nu pot niciodată servi drept bază, în cadrul 
articolului 6, pentru aplicarea pedepsei cu 
moartea. În acelaşi sens, un grad limitat de 
implicare sau complicitate în comiterea chiar şi 
a celor mai grave infracţiuni, cum ar fi  asigurarea 
mijloacelor fi zice de comitere a acestora, nu poate 
justifi ca aplicarea pedepsei cu moartea. Statele 
părţi au obligaţia revizuirii legislaţiei lor penale, 
astfel încât pedeapsa cu moartea să nu fi e aplicată 
pentru infracţiunile care nu se califi că drept cele 
mai grave infracţiuni.161 De asemenea, aceste 
state ar trebui să revoce condamnările la moarte 
pronunţate pentru infracţiunile care nu se califi că 
drept cele mai grave infracţiuni şi să urmărească 
procedurile legale necesare pentru rejudecarea 
cazurilor pentru cei condamnaţi la moarte pentru 
astfel de infracţiuni.

36. În niciun caz, pedeapsa cu moartea nu 
poate fi  aplicată vreodată ca sancţiune împotriva 
comportamentului a cărui încriminare încalcă 
Pactul, inclusiv adulterul, homosexualitatea, 
apos tazia,162 înfi inţarea grupurilor politice de 
opo ziţie163 sau insulta adusă unui şef de stat.164 
Statele părţi care păstrează pedeapsa cu moartea 
pentru astfel de infracţiuni comit o încălcare a 
obligaţiilor care le revin în temeiul articolului 6, 
citit de sine stătător şi în coroborare cu articolul 2, 
alineatul(2) al Pactului, precum şi în temeiul altor 
prevederi ale Pactului.

156 Observații fi nale: Libia (1998), par. 8; Observații 
fi nale: Iran (1993), par. 8; Observații fi nale: Sudan (1997), 
par. 8.

157 Comunicarea nr. 1132/2002, Chisanga împotriva 
Zambiei, Opinii adoptate la 18 octombrie 2005, par. 7.4; 
Comunicarea nr. 390/1990, Luboto împotriva Zambiei, 
Opinii adoptate la 31 octombrie 1995, par. 7.2; Comunicarea 
nr. 2177/2012, Johnson împotriva Ghanei, Opinii adoptate 
la 27 martie 2014, par. 7.3. 

158 Observații fi nale: Regatul Unit (2001), par. 37.
159 Observații fi nale: Guatemala (2001), par. 17.
160 Observații fi nale: Thailanda (2005), par. 14.
161 Comentariul general 6, par. 6.
162 Observații fi nale: Mauritania (2013), par. 21.
163 Observații fi nale: Libia (2007), par. 24.
164 Observații fi nale: Irak (1997), par. 16.

37. În toate cazurile care implică aplicarea 
pedepsei cu moartea, circumstanţele autorului 
infracţiunii şi circumstanţele particulare ale 
infracţiunii, inclusiv elementele atenuante 
specifi ce,165 trebuie luate în considerare de instanţa 
de condamnare. Deci, condamnările la moarte 
obligatorii care nu lasă instanţelor judecătoreşti 
naţionale nici o marjă de apreciere privind 
desemnarea sau nu a infracţiunii ca o infracţiune 
care implică pedeapsa cu moartea şi nicio marjă 
de apreciere dacă să fi e sau nu să fi e pronunţată 
pedeapsa cu moartea în circumstanţele particulare 
ale autorului infracţiunii, sunt arbitrare prin natura 
lor.166 Existenţa unui drept de a solicita graţierea 
sau comutarea pedepsei pe baza circumstanţelor 
speciale ale cauzei sau ale învinuitului nu poate 
reprezenta un substituit adecvat pentru necesitatea 
discreţiei judecătorului în aplicarea pedepsei cu 
moartea.167

38. Articolul 6 alineatul(2) solicită, de ase-
me nea, statelor părţi să se asigure că orice 
condamnare la moarte va fi  „în conformitate cu 
legislaţia în vigoare în momentul în care crima 
a fost comisă”. Această aplicare a principiului 
legalităţii completează şi reafi rmă aplicarea 
principiului nulla poena sine lege conţinut în 
articolul 15 alineatul(1) al Pactului. În consecinţă, 
pedeapsa cu moartea nu poate fi  niciodată aplicată 
dacă nu a fost prevăzută de lege pentru respectiva 
infracţiune la momentul comiterii sale. De 
asemenea, impunerea pedepsei cu moartea nu 
se poate baza pe dispoziţii penale vag defi nite,168 
a căror aplicare asupra persoanei condamnate 
ar depinde de considerente subiective sau 

165 Comunicarea nr. 390/1990, Luboto împotriva 
Zambiei, Opinii adoptate la 31 octombrie 1995, par. 7.2.

166 Comunicarea nr. 1132/2002, Chisanga împotriva 
Zambiei, Opinii adoptate la 18 octombrie 2005, par. 7.4; 
Comunicarea 1421/2005, Larranaga împotriva Filipine, 
Opinii adoptate la 24 iulie 2006, par. 7.2; Comunicarea 
1077/2002, Carpo împotriva Filipine, adoptată la 6 mai 
2002, par. 8.3.

167 Comunicarea nr. 806/1998, Thompson împotriva 
Sfântul Vincențiu și Grenadinele (Saint Vincent and the 
Grenadines), Opinii adoptate la 18 octombrie 2000, par. 
8.2; Comunicarea 845/1998, Kennedy împotriva Trinidad 
și Tobago, Opinii adoptate la 26 martie 2002, par. 7.3

168 Observații fi nale: Algeria (2007) par. 17; Observații 
fi nale: Camerun (1999) par. 14.
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discreţionare169 a căror aplicare nu este previzibilă 
în mod rezonabil.170 Pe de altă parte, abolirea 
pedepsei cu moartea ar trebui să se aplice retroactiv 
persoanelor care sunt acuzate sau condamnate 
pentru o infracţiune capitală în conformitate cu 
principiul clemenţei retroactive (lex mitior), care 
se găseşte parţial în articolul 15 alineatul (1) a treia 
propoziţie, care impune statelor părţi să acorde 
infractorilor avantajele unor sancţiuni mai uşoare 
adoptate după comiterea infracţiunii. Aplicarea 
retroactivă a abolirii pedepsei cu moartea tuturor 
persoanelor acuzate sau condamnate pentru o 
infracţiune capitală derivă de asemenea din faptul 
că necesitatea aplicării pedepsei cu moartea nu 
poate fi  justifi cată odată ce aceasta a fost abrogată.

39. Articolul 6 alineatul (3) reaminteşte tuturor 
statelor părţi care sunt, de asemenea, părţi la 
Convenţia privind genocidul, obligaţiile lor de a 
de a preveni şi a pedepsi infracţiunea de genocid, 
care include obligaţia de a preveni şi de a pedepsi 
toate privările de viaţă, care fac parte dintr-o 
infracţiune de genocid. În nici un caz, pedeapsa 
cu moartea nu poate fi  impusă ca parte a unei 
politici de genocid împotriva membrilor unui 
grup naţional, etnic, rasial sau religios.

40. Statele părţi care nu au abrogat pedeapsa cu 
moartea trebuie să respecte articolul 7 al Pactului, 
care interzice anumite metode de executare. 
Nerespectarea articolului 7 ar conduce, în mod 
inevitabil, la o execuţie arbitrară prin natura 
ei şi, prin urmare, la încălcarea articolului 6. 
Comitetul şi-a exprimat deja opinia cu privire la 
faptul că lapidarea,171 injectarea cu medicamente 
letale netestate,172 camerele de gazare173 arderea 
şi îngroparea de viu,174 şi execuţiile publice,175 
sunt contrare articolului 7. Din motive similare, 

169 Observații fi nale: Republica Populară Democrată 
Coreeană (2001), par. 13.

170 A se vedea SW împotriva Regatului Unit, Hotărârea 
CtEDO din 22 noiembrie 1995, par. 36.

171 Observații fi nale: Iran (2011), par. 12.
172 Observații fi nale: SUA (2014), par. 8.
173 A se vedea Comunicarea nr. 469/1991, Ng împotriva 

Canadei, Opinii adoptate la 5 noiembrie 1993, par. 16.4.
174 A se vedea Malawi Africa Association împotriva 

Mauritaniei, Raport al ACHPR din 11 mai 2000, par. 120. 
175 Observații fi nale: Republica Populară Democrată 

Coreeană (2001), par. 13. 

alte metode de executare dureroase şi umilitoare 
sunt, de asemenea, ilegale în temeiul Pactului. 
Neinformarea persoanelor condamnate la moarte 
în timp util cu privire la data execuţiei constituie, 
în principiu, o formă de rele tratamente, ceea 
ce face ca executarea ulterioară să fi e contrară 
articolului 7 din Pact.176 Întârzierile extreme în 
punerea în executare a unei pedepse cu moartea, 
care depăşesc orice perioadă rezonabilă de timp 
necesară epuizării tuturor căilor de atac,177 pot 
conduce, de asemenea, la încălcarea articolului 7 
al Pactului, mai ales atunci când prin aşteptarea 
îndelungată a executării pedepsei persoanele 
condamnate sunt expuse la condiţii dure178 sau 
stresante, inclusiv la izolare individuală179 şi 
atunci când acestea sunt deosebit de vulnerabile 
din cauza unor factori precum vârsta, starea de 
sănătate sau starea psihică.180

41. Încălcarea garanţiilor procesului echitabil 
prevăzute în articolul 14 al Pactului în procedurile 
care au condus la aplicarea pedepsei cu moartea 
ar face ca sentinţa să aibă un caracter arbitrar 
şi să încalce articolul 6 al Pactului.181 Astfel de 
încălcări ar putea implica folosirea mărturisirilor 
forţate;182 imposibilitatea acuzatului de a interoga 
martorii relevanţi;183 [183] lipsa unei reprezentări 
efi ciente care să implice întâlniri confi denţiale ale 
avocatului cu clientul în toate etapele procesului 

176 Observații fi nale: Japonia (2014), par. 13.
177 Comunicarea nr. 588/1994, Johnson împotriva 

Jamaica, Opinii adoptate la 22 martie 1996, par. 8.5; 
Comunicarea nr. 470/1991, Kindler împotriva Canadei, 
Opinii adoptate la 30 iulie 1993, par. 15.2; Comunicarea nr. 
317/1988, Martin împotriva Jamaica, Opinii adoptate la 24 
martie 1993, par. 12.2.

178 Comunicarea nr. 775/1997, Brown împotriva 
Jamaica, Opinii adoptate la 11 mai 1999, par. 6.13, 6.15. 

179 Observații fi nale: Japonia (2014), par. 13.
180 Comunicarea nr. 470/1991, Kindler împotriva 

Canadei, Opinii adoptate la 30 iulie 1993, par. 15.3.
181 Comunicarea nr. 1096/2002, Kurbanov împotriva 

Tadjikistan, Opinii adoptate la 6 noiembrie 2003, par. 7.7.
182 Comunicarea nr. 1545/2007, Gunan împotriva 

Kârgâzstan, Opinii adoptate la 25 iulie 2011, par. 6.2; 
Comunicarea nr. 1043/2002, Chikunova împotriva 
Uzbekistan, Opinii adoptate la 16 martie 2007, par. 7.2, 7.5; 
Comunicarea nr. 1906/2009, Yuzepchuk împotriva Belarus, 
Opinii adoptate la 17 noiembrie 2014, par. 8.2, 8.6.

183 Comunicarea nr. 1906/2009, Yuzepchuk împotriva 
Belarus, Opinii adoptate la 17 noiembrie 2014, par. 8.4, 8.6. 
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penal,184 inclusiv în timpul interogatoriului,185 
audierilor preliminare186, pe parcursul procesului187 
şi recursului [188];188 nerespectarea prezumţiei de 
nevinovăţie care se poate manifesta prin faptul că 
acuzatul este plasat într-o cuşcă sau încătuşat în 
timpul procesului;189 lipsa unui drept efectiv de 
recurs;190 lipsa timpului şi a mijloacelor adecvate 
pentru pregătirea apărării, incluzând incapacitatea 
de a accesa documentele juridice esenţiale pentru 
efectuarea apărării sau recursului, cum ar fi  
accesul la cererile ofi ciale de urmărire penală în 
faţa instanţei,191 accesul la hotărârea instanţei192 
sau transcrierea procesului; lipsa unei traduceri 
adecvate;193 lipsa furnizării documentelor acce-
sibile şi a unei adaptări procedurale pentru per-
soanele cu dizabilităţi; întârzieri excesive şi 
nejustifi cate ale procesului194 sau în procesul 
de recurs;195 şi lipsa generală a corectitudinii 
procesului penal,196 sau lipsa de independenţă sau 
imparţialitate a instanţei de judecată sau de recurs.

184 Comunicarea nr. 1043/2002, Chikunova împotriva 
Uzbekistan, Opinii adoptate la 16 martie 2007, par. 7.4, 7.5. 

185 Comunicarea nr. 1545/2007, Gunan împotriva 
Kârgâzstan, Opinii adoptate la 25 iulie 2011, par. 6.3. 

186 Comunicarea nr. 719/1996, Levy împotriva Jamaica, 
Opinii adoptate la 3 noiembrie 1998, par. 7.2– 7.3.

187 Comunicarea nr. 775/1997, Brown împotriva 
Jamaica, Opinii adoptate la 11 mai 1999, par. 6.11, 6.15. 

188 Comunicarea nr. 546/1993, Burrell împotriva 
Jamaica, Opinii adoptate la 18 iulie 1996, par. 9.4.

189 Comunicarea nr. 2120/2011, Kovalev împotriva 
Belarus, Opinii adoptate la 29 octombrie 2012, par. 11.4; 
Comunicarea nr. 2013/2010, Grishkovtsov împotriva 
Belarus, Opinii adoptate la 1 aprilie 2015, par. 8.4. 

190 Comunicarea nr. 829/1998, Judge împotriva Canadei, 
Opinii adoptate la 5 august 2002, par. 10.6.

191 Comunicarea nr. 1545/2007, Gunan împotriva 
Kârgâzstan, Opinii adoptate la 25 iulie 2011, par. 6.3.

192 Comunicarea nr. 445/1991, Champagnie împotriva 
Jamaica, par. 7.3-7.4.

193 ECOSOC Rez. 1996/15, Garanţii pentru protecţia 
drepturilor persoanelor pasibile de pedeapsa cu moartea, 23 
iulie 1996, par. 4. A se vedea Comunicarea nr. 2162/2012, 
Ambaryan împotriva Kârgâzstan, Opinii adoptate la 28 
iulie 2017, par. 9.2.

194 Comunicarea nr. 606/1994, Francis împotriva 
Jamaica, Opinii adoptate la 25 iulie 1994, par. 9.3.

195 Comunicarea nr. 1859/2009, Kamoyo împotriva 
Zambiei, Opinii adoptate la 23 martie 2012, par. 6.3.-6.4.

196 Comunicarea nr. 1906/2009, Yuzepchuk împotriva 
Belarus, Opinii adoptate la 17 noiembrie 2014, par. 8.5, 8.6. 1

42. Alte defi cienţe procedurale grave, care 
nu sunt acoperite în mod explicit de articolul 14 
al Pactului, pot face totuşi aplicarea pedepselor 
cu moartea contrară articolului 6. De exemplu, 
neasigurarea promptă a informării cetăţenilor 
străini deţinuţi cu privire la dreptul lor la 
notifi carea consulară în temeiul Convenţiei de la 
Viena privind relaţiile consulare care au condus la 
impunerea pedepsei cu moartea197 şi neacordarea 
posibilităţii de a-şi exercita dreptul de a apela la 
căile de recurs persoanelor care urmează să fi e 
deportate într-o ţară în care se presupune că vieţile 
lor sunt în pericol real,198 ar încălca articolul 6 
alineatul (1) din Pact.

43. Executarea persoanelor condamnate a 
căror vinovăţie nu a fost stabilită dincolo de orice 
îndoială rezonabilă reprezintă, de asemenea, 
o privare de viaţă în mod arbitrar. Prin urmare, 
statele părţi trebuie să ia toate măsurile posibile 
pentru a evita condamnările greşite atunci când 
se aplică pedeapsa cu moartea,199 să revizuiască 
barierele procedurale în vederea reexaminării 
condamnărilor şi să reanalizeze condamnările din 
trecut pe baza unor noi dovezi, inclusiv a unor noi 
dovezi ADN. Statele părţi ar trebui, de asemenea, 
să ia în considerare implicaţiile pentru evaluarea 
dovezilor unor cazuri capitale prezentate în 
noi studii fi abile, inclusiv studii care sugerează 
prevalenţa mărturiilor false şi lipsa de credibilitate 
a mărturiilor martorilor oculari.

44. Pedeapsa cu moartea nu trebuie aplicată în 
mod discriminatoriu contrar cerinţelor articolului 2 
(1) şi articolului 26 din Pact. Datele care sugerează 
că membrii minorităţilor religioase, rasiale sau 
etnice, persoanele indigene sau cetăţenii străini se 
confruntă în mod disproporţionat cu pedeapsa cu 
moartea pot indica o aplicare inegală a pedepsei 
cu moartea, care ridică preocupări în temeiul 

197 Convenția de la Viena cu privire la relațiile consulare, 
24 aprilie, 1963, art. 36(1)(b), 500 U.N.T.S. 95. A se vedea 
și „Dreptul la informare privind asistența consulară în 
cadrul procedurilor legale” I/A CHR– Aviz consultativ din 
1 octombrie 1999, par. 137.

198 Comunicarea nr. 829/1998, Judge împotriva Canadei, 
Opinii adoptate la 5 Aug. 2002, par. 10.9. 

199 Observații fi nale: SUA (2014), par. 8.
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articolului 2 alineatul (1) coroborat cu articolul 6, 
precum şi în temeiul articolului 26.200 

45. În conformitate cu ultima propoziţie a 
articolului 6 alineatul (2), pedeapsa cu moartea 
poate fi  executată numai în temeiul hotărârii unei 
instanţe competente. O astfel de instanţă trebuie 
stabilită prin lege în cadrul sistemului judiciar, 
să fi e independentă de executiv şi legislativ şi 
imparţială.201 Trebuie să fi e stabilită înainte de 
comiterea infracţiunii. De regulă, civilii nu trebuie 
să fi e judecaţi pentru infracţiuni capitale în faţa 
tribunalelor militare,202 iar personalul militar poate 
fi  judecat pentru infracţiuni pasibile de pedeapsa 
cu moartea numai în faţa unui tribunal care acordă 
toate garanţiile pentru un proces echitabil. Mai 
mult decât atât, Comitetul nu consideră instanţele 
de drept comun ca instituţii judiciare care oferă 
sufi ciente garanţii pentru un proces echitabil care 
să le permită să judece crime capitale.203 Stabilirea 
unei pedepse cu moartea fără niciun proces, de 
exemplu sub forma unui edict religios204 sau a 
unui ordin militar pe care statul intenţionează să 
o aplice sau să permită aplicarea acesteia, încalcă 
articolele 6 şi 14 ale Pactului.

46. Orice pedeapsă cu moartea poate fi  executată 
numai în temeiul unei hotărâri defi nitive, după ce 
a fost oferită persoanei condamnate posibilitatea 
de a recurge la toate procedurile de recurs judiciar 
şi, după ce au fost soluţionate petiţiile către toate 
celelalte căi extrajudiciare disponibile, inclusiv 
reexaminarea de către procurori sau instanţele 
judecătoreşti şi examinarea cererilor de graţiere 
ofi cială sau privată. În plus, condamnările la 
moarte nu trebuie să fi e executate atât timp cât 
există măsuri provizorii internaţionale care 
impun suspendarea executării. Astfel de măsuri 
provizorii sunt menite să permită revizuirea 
sentinţei în faţa instanţelor internaţionale, a 

200 Observații fi nale: SUA (2014), par. 8.
201 A se vedea Egyptian Initiative for Personal Rights 

împotriva Egipt, Raport al ACHPR din 1 martie 2011, par. 
204. 

202 Comentariul general 35, par. 45.
203 A se vedea Cauza Furundzija, ICTY (TIPI) Recurs – 

21 iulie 2000, par. 189.
204 Comentariul general 32, par. 22. 200 Observații 

fi nale: Madagascar (2007), par. 16. 201 Observații fi nale: 
Iran (1993), par. 9.

instanţelor şi comisiilor pentru drepturile omului 
şi a organismelor internaţionale de monitorizare, 
cum ar fi  organismele tratatelor Organizaţiei 
Naţiunilor Unite. Neaplicarea măsurilor provizorii 
este incompatibilă cu obligaţia de a respecta cu 
bună-credinţă procedurile stabilite în temeiul 
tratatelor specifi ce care reglementează activitatea 
organismelor internaţionale relevante.205

47. Statele părţi sunt obligate, în conformitate 
cu articolul 6, alineatul (4), să permită persoanelor 
condamnate la moarte să ceară graţierea sau 
comutarea pedepsei, să se asigure că graţierile şi 
comutările se pot acorda în circumstanţe adecvate, 
şi să se asigure că sentinţele nu sunt aplicate 
înainte ca cererile de graţiere sau comutare a 
pedepsei să fi  fost luate în considerare şi soldate 
cu hotărâri concludente, decise în conformitate 
cu procedurile aplicabile.206 Nicio categorie de 
persoane condamnate nu poate fi  exclusă a priori 
de la astfel de măsuri de graţiere sau de comutare 
a pedepsei şi nici condiţiile pentru realizarea 
acestor măsuri nu trebuie să fi e inefi ciente, inutil 
de împovărătoare, discriminatorii prin natura 
lor, sau aplicate într-un mod arbitrar.207 Articolul 
6, alineatul 4 nu prevede o procedură specială 
pentru exercitarea dreptului de a cere graţierea 
sau comutarea pedepsei şi, în consecinţă, rămâne 
la latitudinea statelor să clarifi ce procedurile 
relevante.208 Cu toate acestea, astfel de proceduri 
ar trebui specifi cate în legislaţia internă,209 şi 
nu ar trebui să permită familiilor victimelor 
infracţiunilor un rol preponderent în a determina 
dacă ar trebui să se aplice pedeapsa cu moartea 
sau nu.210 Mai mult decât atât, graţierea sau alte 
proceduri de comutare a pedepsei trebuie să ofere 
anumite garanţii esenţiale, inclusiv certitudinea 
cu privire la procesele urmate şi criteriile de 
fond aplicate; dreptul celui condamnat la moarte 
de a iniţia proceduri de solicitare a graţierii 
sau a comutării pedepsei şi de a face declaraţii 

205 Comentariul general 33, par. 19.
206 Comunicarea nr. 1043/2002, Chikunova împotriva 

Uzbekistan, Opinii adoptate la 16 martie 2007, par. 7.6.
207 Comunicarea nr. 1132/2002, Chisanga împotriva 

Zambiei, Opinii adoptate la 18 octombrie 2005, par. 7.5.
208 Comunicarea 845/1998, Kennedy împotriva Trinidad 

și Tobago, Opinii adoptate la 26 martie 2002, par. 7.4.
209 Observații fi nale: Guatemala (2001), par. 18.
210 Observații fi nale: Yemen (2005), par. 15.
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cu privire la situaţia personală sau la alte 
circumstanţe relevante; dreptul de a fi  informat 
în avans cu privire la data când cererea va fi  
luată în considerare şi dreptul de a fi  informat cu 
promptitudine despre rezultatul procedurii.211

48. Articolul 6 alineatul (5) interzice aplicarea 
pedepsei cu moartea pentru infracţiunile săvârşite 
de persoane care au vârsta sub 18 ani la momentul 
săvârşirii infracţiunii.212 Acest lucru implică în 
mod necesar faptul că astfel de persoane nu pot 
fi  supuse niciodată pedepsei cu moartea pentru 
această infracţiune, indiferent de vârsta pe care 
o au în momentul condamnării sau în momentul 
prevăzut pentru executarea pedepsei.213 În cazul 
în care nu există o dovadă sigură şi concludentă 
conform căreia persoana nu a împlinit vârsta de 
18 ani în momentul comiterii infracţiunii, acesta 
va avea dreptul să benefi cieze de prezumţia de 
nevinovăţie, iar pedeapsa cu moartea nu poate fi  
impusă.214 Articolul 6 alineatul (5) interzice de 
asemenea aplicarea pedepsei cu moartea pentru 
femeile însărcinate.

49. Statele părţi trebuie să se abţină de la a 
aplica pedeapsa cu moartea persoanelor care 
se confruntă cu bariere speciale în apărarea 
lor în condiţii de egalitate cu ceilalţi, cum ar fi  
persoanele ale căror dizabilităţi psihosociale 
şi intelectuale grave le-au împiedicat apărarea 
efectivă215 şi persoanele care au o culpabilitate 
morală limitată. De asemenea, statele părţi ar 
trebui să se abţină de la a executa persoanele care 
au capacitate diminuată de a înţelege motivele 
pronunţării pedepsei şi persoanele a căror 
executare ar fi  extrem de crudă sau ar conduce la 
rezultate extrem de dure pentru ele şi familiile lor, 
cum ar fi  persoanele cu vârstă înaintată,216 părinţii 

211 Raport al Raportorului special al ONU privind 
execuțiile extrajudiciare, sumare și arbitrare, 2 mai 2008, 
par. 67. 

212 Observații fi nale: Yemen (2012), par. 14.
213 A se vedea CRC, Comentariul general nr. 10 (2007), 

par. 75.
214 A se vedea CRC, Comentariul general nr. 10 (2007), 

par. 35, 39.
215 Observații fi nale: Japonia (2014), par. 13. A se vedea 

Comunicarea 684/1996 R.S. împotriva Trinidad și Tobago, 
Opinii adoptate la 2 aprilie 2002, par. 7.2.

216 Observații fi nale: Japonia (2009), par. 16.

copiilor foarte mici sau dependenţi de aceștia, 
precum şi persoanele care au suferit în trecut 
încălcări grave ale drepturilor omului.217

50. Articolul 6 alineatul (6) reafi rmă poziţia 
conform căreia statele părţi care nu au abolit încă 
complet pedeapsa cu moartea, ar trebui să se afl e 
pe o cale irevocabilă spre eradicarea completă 
a pedepsei cu moartea, de facto şi de jure, în 
viitorul apropiat. Pedeapsa cu moartea nu poate 
coexista cu respectarea deplină a dreptului la 
viaţă, iar abolirea pedepsei cu moartea este atât 
de dorită218 cât şi necesară pentru respectarea 
demnităţii umane şi pentru evoluţia în timp a 
drepturilor omului.219 Este contrar obiectului şi 
scopului articolului 6 ca statele părţi să ia măsuri 
pentru a spori de facto incidenţa pronunţării şi 
aplicării pedepsei cu moartea220 sau să reducă 
numărul de graţieri şi de comutări de pedepse pe 
care le acordă.

51. Cu toate că aluzia la condiţiile de aplicare 
a pedepsei cu moartea în articolul 6 alineatul(2) 
sugerează că, la elaborarea Pactului, statele părţi 
nu considerau în ansamblu pedeapsa cu moartea 
drept o pedeapsă crudă, inumană sau degradantă 
per se221 acordurile ulterioare ale statelor părţi 
sau practica ulterioară care stabileşte astfel de 
acorduri poate conduce, în cele din urmă, la 
concluzia că pedeapsa cu moartea este contrară 
articolului 7 al Pactului în toate circumstanţele.222 
Numărul tot mai mare de state părţi la cel de-
al doilea Protocol opţional, precum şi la alte 
instrumente internaţionale care interzic impunerea 
sau executarea pedepsei cu moartea şi numărul 
tot mai mare de state non-aboliţioniste care au 
introdus, totuşi, un moratoriu de facto cu privire 
la exercitarea pedepsei cu moartea, sugerează că 
s-ar fi  putut înregistra progrese considerabile în 

217 A se vedea Comunicarea nr. 210/1986, Pratt și 
Morgan împotriva Jamaica, par. 15.

218 Comentariul general 6, par. 6.
219 Al Doilea Protocol, preambul.
220 Observații fi nale: Ciad (2009), par. 19.
221 Comunicarea nr. 470/1991, Kindler împotriva 

Canadei, Opinii adoptate la 30 iulie 1993, par. 15.1.
222 A se vedea Comunicarea nr. 469/1991, Ng împotriva 

Canadei, Opinii adoptate la 5 noiembrie 1993, par. 16.2; 
Ocalan împotriva Turciei, Hotărârea CtEDO din 12 mai 
2005, par. 163-165.
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vederea stabilirii unui acord între statele părţi de 
a considera pedeapsa cu moartea drept o formă 
de pedeapsă crudă, inumană sau degradantă.223 
O astfel de evoluţie juridică este în concordanţă 
cu spiritul pro-aboliţionist al Pactului, care se 
manifestă, printre altele, în textele articolului 
6 alineatul(6) şi al celui de-al doilea Protocol 
opţional.

V. Relaţia articolului 6 cu alte articole ale 
Pactului şi alte regimuri juridice

52. Standardele şi garanţiile articolului 6 se 
suprapun şi interacţionează cu alte prevederi ale 
Pactului. Unele forme de comportament încalcă 
simultan atât articolul 6, cât şi alte articole. De 
exemplu, aplicarea pedepsei cu moartea ca răspuns 
la o infracţiune care nu constituie o infracţiune 
gravă224 ar încălca atât articolul 6 alineatul (2), iar 
în lumina naturii extreme a pedepsei ar încălca 
de asemenea, articolul 7.225 În alte momente, 
conţinutul articolului 6 alineatul (1) este susţinut 
de conţinutul altor articole. De exemplu, 
aplicarea pedepsei cu moartea poate constitui o 
privare de viaţă în conformitate cu articolul 6, în 
virtutea faptului că reprezintă o pedeapsă pentru 
exercitarea libertăţii de exprimare, încălcând 
astfel articolul 19.226 

53. Articolul 6 consolidează, de asemenea, 
obligaţiile statelor părţi, potrivit Pactului şi 
Protocolului opţional, de a proteja persoanele 
împotriva represaliilor pentru promovarea şi lupta 
pentru protecţia şi realizarea drepturilor omului, 
inclusiv prin cooperare sau comunicare cu 
Comitetul.227 Statele părţi trebuie să ia măsurile 

223 A se vedea Comunicarea nr. 829/1998, Judge 
împotriva Canadei, Opinii adoptate la 5 Aug. 2002, par. 
10.3; Raportul Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Drepturile Omului cu privire la dezbaterea 
grupului la nivel înalt privind pedeapsa cu moartea, UN 
Doc, A/HRC/36/27 (2017) par. 48; Comisia africană pentru 
drepturilor omului și popoarelor, Comentariul general nr. 3 
privind Carta africană a drepturilor omului și popoarelor: 
Dreptul la viață (art. 4), par. 22.

224 A se vedea și par. 35 de mai sus.
225 A se vedea Comentariul general 20, par. 5; Gatt 

împotriva Maltei, Hotărârea CtEDO din 27 iulie 2010, 
par. 29.

226 A se vedea și par. 17 de mai sus.
227 Comentariul general nr. 33, par. 4; Comunicarea 

nr. 241/1987, Birhashwiwa împotriva Zaire, Opinii adop-
tate la 2 noiembrie 1989, par. 12.5; Observații fi nale: 

necesare pentru a răspunde ameninţărilor cu 
moartea şi pentru a oferi o protecţie adecvată 
apărătorilor drepturilor omului,228 inclusiv prin 
crearea şi menţinerea unui mediu sigur şi permisiv 
pentru apărarea drepturilor omului.

54. Tortura şi maltratarea, care pot afecta 
serios sănătatea fi zică şi psihică a persoanei 
maltratate, ar putea, de asemenea, să ducă la riscul 
privării de viaţă. În plus, condamnările penale 
care au condus la pedeapsa cu moartea, care se 
bazează pe informaţiile obţinute prin tortură 
sau prin tratament crud, inuman sau degradant 
al persoanelor interogate, ar încălca articolul 
7 şi articolul 14 alineatul (3) litera (g) din Pact, 
precum şi articolul 6.229

55. Returnarea persoanelor în ţări în care există 
motive serioase de a crede că acestea se confruntă 
cu un risc real pentru viaţa lor încalcă articolele 
6 şi 7 din Pact.230 În plus, a face o persoană 
condamnată la moarte să creadă că sentinţa a fost 
schimbată doar pentru a o informa mai târziu că 
nu a fost schimbată231 şi a trimite o persoană spre 
moarte în temeiul unei condamnări la moarte care 
este nulă ab initio,232 contravine atât articolului 6 
cât şi articolului 7.

56. Privarea de viaţă în mod arbitrar a unei 
persoane poate cauza rudelor sale suferinţe 
mentale, ceea ce ar putea constitui o încălcare a 
drepturilor acestora în conformitate cu articolul 

Maldive (2012), par. 26; Declaraţia cu privire la drepturile 
și responsabilitatea indivizilor, grupurilor și organelor 
societăţii de a promova și apăra drepturile omului și 
libertăţile fundamentale universal recunoscute, 9 decembrie 
1998, art. 9(4).

228 Declaraţia cu privire la drepturile și responsabilitatea 
indivizilor, grupurilor și organelor societăţii de a promova 
și apăra drepturile omului și libertăţile fundamentale 
universal recunoscute, 9 decembrie 1998, art. 12(2).

229 Comunicarea nr. 1782/2008, Aboufaied împotriva 
Libiei, Opinii adoptate la 21 martie 2012, par. 7.4, 7.6; 
Comunicarea nr. 440/1990, El-Megreisi împotriva Libiei, 
Opinii adoptate la 23 martie 1994, par. 5.4. A se vedea și 
par. 41 de mai sus.

230 A se vedea și par. 31 de mai sus. A se vedea 
Comentariul general nr. 31, par. 12.

231 Comunicarea nr. 1132/2002, Chisanga împotriva 
Zambiei, Opinii adoptate la 18 octombrie 2005, par. 7.3.

232 Comunicarea nr. 592/1994, Johnson împotriva 
Jamaica, Opinii adoptate la 25 noiembrie 1998, par. 10.4.
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7 al Pactului. În plus, chiar şi atunci când 
privarea de viaţă nu este arbitrară, neasigurarea 
informării rudelor cu privire la circumstanţele 
morţii condamnatului poate să încalce drepturile 
acestora conferite prin articolul 7,233 la fel ca şi 
neinformarea acestora cu privire la locul unde se 
afl ă cadavrul234 şi, în cazul aplicării pedepsei cu 
moartea, a datei la care se anticipează executarea 
pedepsei cu moartea.235 Rudele persoanelor 
private de viaţa lor de către stat trebuie să poată 
primi rămăşiţele, dacă doresc acest lucru.236

57. Dreptul la viaţă garantat de articolul 6 
al Pactului, inclusiv dreptul la ocrotirea vieţii 
în temeiul articolului 6 alineatul (1), se poate 
suprapune cu dreptul la securitate al persoanei 
garantat de articolul 9 alineatul (1). Formele 
extreme de detenţie arbitrară care ele însele 
pot pune în pericol viaţa, în special dispariţiile 
forţate, încalcă dreptul la libertatea şi securitatea 
persoanei şi sunt incompatibile cu dreptul la 
viaţă.237 Nerespectarea garanţiilor procedurale 
formulate în articolul 9 alineatele (3) şi (4), 
destinate, printre altele, prevenirii dispariţiilor, ar 
putea avea ca rezultat, de asemenea, încălcarea 
articolului 6.238 

58. Dispariţia forţată constituie o serie unică 
şi integrată de acte şi omisiuni care reprezintă 
o ameninţare gravă la adresa vieţii.239 Privarea 
de libertate, urmată de refuzul de a recunoaşte 
aceasta sau ascunderea adevărului despre soarta 
persoanei dispărute, scoate persoana de sub 
protecţia legii şi îi pune viaţa în pericol în mod 
grav şi constant, reprezentând un risc pentru 

233 Comunicarea nr. 1225/2003, Eshonov împotriva 
Uzbekistan, Opinii adoptate la 22 iulie 2010, par. 9.10. 

234 Comunicarea nr. 2120/2011, Kovalev împotriva 
Belarus, Opinii adoptate la 29 octombrie 2012, par. 11.10.

235 Observații fi nale: Japonia (2014), par. 13.
236 Observații fi nale: Botswana (2008), par. 13.
237 Comunicarea nr. 449/1991, Mojica împotriva 

Republicii Dominicane, Opinii adoptate la 15 iulie 1994, 
par. 5.4; Comunicarea nr. 1753/2008, Guezout împotriva 
Algeriei, Opinii adoptate la 19 iulie 2012, par. 8.4, 8.7. A se 
vedea și par. 58 de mai jos.

238 A se vedea Comentariul general nr. 35, par. 58.
239 A se vedea d.e. Comunicarea nr. 992/2001, Saker 

împotriva Algeriei, Opinii adoptate la 15 martie 2006, 
par. 9.2; Comunicarea nr. 2000/2010, Katwal împotriva 
Nepal, Opinii adoptate la 1 aprilie 2015, par. 11.3.

care statul este responsabil.240 Rezultă astfel 
o încălcare a dreptului la viaţă, precum şi a 
altor drepturi recunoscute în Pact, în special a 
articolului 7 (interzicerea torturii sau a pedepsei 
sau tratamentelor crude, inumane sau degradante), 
articolul 9 (libertatea şi securitatea persoanei) şi 
articolul 16 (dreptul recunoaşterii unei persoane 
în faţa legii). Statele părţi trebuie să ia măsuri 
adecvate pentru a preveni dispariţia forţată a 
persoanelor şi să efectueze o anchetă efi cientă 
şi rapidă pentru a stabili soarta şi locul unde s-ar 
putea afl a persoanele care ar fi  putut fi  supuse 
unei dispariţii forţate. Statele părţi ar trebui, de 
asemenea, să se asigure că dispariţia forţată a 
persoanelor este sancţionată cu sancţiuni penale 
adecvate şi să introducă proceduri prompte şi 
efi ciente de investigare temeinică a cazurilor 
de dispariţie de către organisme independente 
şi imparţiale241 care funcţionează, de regulă, în 
cadrul sistemului judiciar penal. Aceştia ar trebui 
să aducă în faţa justiţiei autorii acestor acte şi 
omisiuni şi să se asigure că victimele dispariţiei 
forţate şi rudele acestora sunt informate cu privire 
la rezultatul anchetei şi că li se oferă reparaţii 
integrale.242 În niciun caz nu ar trebui ca familiile 
victimelor dispariţiei forţate să fi e obligate să 
le declare moarte pentru a fi  eligibile pentru 
reparaţii.243 Statele părţi ar trebui, de asemenea, 
să ofere familiilor persoanelor dispărute mijloace 
de reglementare a statutului lor juridic în legătură 
cu persoanele dispărute după o perioadă adecvată 
de timp.244

59. Există o legătură particulară între articolul 
6 şi articolul 20, care interzice orice propagandă 
pentru război şi anumite forme de pledoarii pentru 
incitare la discriminare, ostilitate sau violenţă. 
Nerespectarea acestor obligaţii în conformitate 

240 A se vedea d.e. Comunicarea nr. 2259/2013, El Boathi 
împotriva Algeriei, Opinii adoptate la 17 martie 2017, 
par. 7.5.

241 Comunicarea nr. 161/1983, Rubio împotriva Colum-
biei, Opinii adoptate la 2 noiembrie 1987, par. 10.3; 
Comentariul general 6, par. 4.

242 A se vedea Convenția internațională privind protecția 
tuturor persoanelor împotriva dispariției forțate, art. 24. 

243 A se vedea d.e. Comunicarea nr. 1917/2009, Prutina 
împotriva Bosniei și Herzegovinei, Opinii adoptate la 28 
martie 2013, par. 9.6. 

244 A se vedea Convenția internațională privind protecția 
tuturor persoanelor împotriva dispariției forțate, art. 24.
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cu articolul 20 poate, de asemenea, să constituie 
eşecul de a lua măsurile necesare pentru a proteja 
dreptul la viaţă în conformitate cu articolul 6.245

60. Conform articolului 24 alineatul 1 al 
Pactului, „orice copil,…are dreptul din partea 
familiei sale, a societăţii şi a statului la măsurile 
de ocrotire pe care le cere condiţia de minor. ” 
Acest articol necesită adoptarea unor măsuri 
speciale pentru a proteja viaţa fi ecărui copil, în 
plus faţă de măsurile generale impuse de articolul 
6 pentru protejarea vieţii tuturor indivizilor.246 
Atunci când se iau măsuri speciale de protecţie, 
statele părţi ar trebui să fi e ghidate de interesul 
superior al copilului,247 de necesitatea de a asigura 
supravieţuirea şi dezvoltarea tuturor copiilor248 şi 
bunăstarea lor.249

61. Dreptul la viaţă trebuie respectat şi asigurat 
fără nici o deosebire de orice fel, cum ar fi  rasa, 
culoarea, sexul, limba, religia, opinia politică 
sau de altă natură, originea naţională sau socială, 
proprietatea, naşterea sau oricare alt statut, inclusiv 
apartenența la o castă,250 etnia, apartenenţa la un 
grup indigen, orientare sexuală sau identitate de 
gen,251 dizabilitate,252 statul social-economic,253 
albinism254 şi vârstă.255 Protecţia juridică pentru 
dreptul la viaţă trebuie să se aplice în mod egal 
tuturor persoanelor şi să li se ofere acestora 
garanţii efective împotriva tuturor formelor de 
discriminare, inclusiv a formelor multiple şi 

245 A se vedea Cauza Ruggiu, ICTR (TIPR) 1 iunie 2000, 
par. 22.

246 A se vedea Comentariul general nr. 17, par. 1; 
Comentariul general nr. 32, par. 42-44; Comunicarea 
1917/2009, Prutina împotriva Bosniei și Herzegovinei, 
Opinii adoptate la 28 martie 2013, par. 9.8; Observații 
fi nale: Benin (2015), par. 19.

247 Convenția cu privire la drepturile copilului, art. 3(1).
248 Convenția cu privire la drepturile copilului, art. 6(2).
249 Convenția cu privire la drepturile copilului, art. 3(2). 
250 Observații fi nale: India (1997), par. 15.
251 Observații fi nale: Iran (2011), par. 10.
252 Observații fi nale: Olanda (2001), par. 6.
253 A se vedea Comunicarea nr. 2425/2014 Whelan 

împotriva Irlandei, Opinii adoptate la 17 martie 2017, par. 
7.12.

254 A se vedea CESCR, Observații fi nale: Republica 
Democrată Congo (2009), par. 19.

255 A se vedea Comunitatea indigenă Yakye Axa 
împotriva Paraguay, Hotărârea I/A CHR din 17 iunie 2005, 
par. 175.

intersecţionale de discriminare.256 Orice privare 
de viaţă bazată pe discriminare de drept sau de 
fapt este ipso facto arbitrară. Feminicidul, care 
constituie o formă extremă a violenţei bazate pe 
gen, îndreptată împotriva fetelor şi femeilor, este 
o formă deosebit de gravă de atac asupra dreptului 
la viaţă.257

62. Degradarea mediului, schimbările 
climatice şi dezvoltarea nesustenabilă constituie 
unele dintre cele mai presante şi serioase 
ameninţări la adresa generaţiilor actuale şi 
viitoare de a se bucura de dreptul la viaţă.258 Fac 
parte din obligaţiile statelor părţi în conformitate 
cu legislaţia internaţională în materie de mediu: 
informarea cu privire la conţinutul articolului 6 
din Pact, respectarea şi asigurarea dreptului la 
viaţă; statele ar trebui de asemenea să informeze 
cu privire la obligaţiile relevante care le revin 
în temeiul dreptului internaţional al mediului.259 
Punerea în aplicare a obligaţiei de respectare şi 
de asigurare a dreptului la viaţă şi, în special, a 
unei vieţi demne depinde, inter alia, de măsurile 
luate de statele părţi pentru a conserva mediul 
şi a-l proteja împotriva daunelor, poluării şi 
schimbărilor climatice cauzate de actorii publici 
şi privaţi. Prin urmare, statele părţi ar trebui să 
asigure utilizarea durabilă a resurselor naturale, 
să elaboreze şi să pună în aplicare standarde de 
mediu, să efectueze evaluări ale impactului asupra 
mediului, să consulte statele relevante cu privire 
la activităţile care pot avea un impact semnifi cativ 
asupra mediului, să informeze alte state interesate 
în legătură cu dezastrele naturale şi situaţiile de 
urgenţă să coopereze cu aceştia, să ofere acces 
adecvat la informaţii privind pericolele de mediu 

256 Observații fi nale: SUA (2014), par. 8.
257 Raport al Raportorului special al ONU pe probleme 

de violență împotriva femeilor, cauzele și consecințele sale, 
23 mai 2012, par. 21.

258 Declarația Conferinței Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind mediul uman, 17 iunie 1972, par. 1 (preambul); 
Declarația de la Rio privind Mediul și Dezvoltarea, 14 iunie 
1992, Principiul 1; Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice, 9 mai 1992, (preambul), 
1771 UNTS 107. 

259 A se vedea Acordul de la Paris, preambul, 12 
decembrie. 2015, UN Doc. FCCC/CP/2015/L.9, Anexa. 
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şi să acorde atenţia cuvenită abordărilor de 
prevenţie.260

63. Având în vedere articolul 2 alineatul (1) din 
Pact, un stat parte are obligaţia de a respecta şi de 
a asigura drepturile prevăzute la articolul 6 pentru 
toate persoanele care se afl ă pe teritoriul său şi 
pentru toate persoanele care intră sub jurisdicţia 
sa, adică toate persoanele asupra cărora manifestă 
putere sau control efectiv cu privire la exercitarea 
dreptului lor la viaţă.261 Aceasta include persoanele 
situate în afara oricărui teritoriu efectiv controlat 
de stat, al cărui drept la viaţă este totuşi afectat de 
activităţile sale militare sau de altă natură, într-o 
manieră directă şi previzibilă în mod rezonabil.262 
De asemenea, statele au obligaţii în temeiul 
dreptului internaţional să nu ajute sau să sprijine 
activităţile întreprinse de alte state şi de actori 
nestatali care încalcă dreptul la viaţă.263 În plus, 
statele părţi trebuie să respecte şi să protejeze 
vieţile persoanelor afl ate în locuri care sunt sub 
controlul lor efectiv, cum ar fi  teritoriile ocupate 
şi în teritoriile asupra cărora şi-au asumat o 
obligaţie internaţională de a aplica Pactul. Statele 
părţi sunt, de asemenea, obligate să respecte şi 
să protejeze viaţa tuturor persoanelor afl ate pe 
nave maritime sau aeronave înregistrate de statul 
parte sau care arborează pavilionul statului parte 
şi a persoanelor care se afl ă într-o situaţie de 
primejdie pe mare, în conformitate cu obligaţiile 
lor internaţionale privind salvarea pe mare.264 
Având în vedere că privarea de libertate plasează o 

260 Declarația de la Rio privind Mediul și Dezvoltarea, 
14 iunie 1992, principiile 1, 2, 11, 15, 17, 18. A se vedea 
Convenţia privind accesul la informaţie, participarea 
publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme 
de mediu, 25 iunie 1998.

261 Comentariul general nr. 31, par. 10; Observații fi nale: 
Regatul Unit (2008), par. 14.

262 A se vedea 22 de mai sus; Observații fi nale: SUA 
(2014), par. 9.

263 Răspunderea statelor pentru fapte internaţionale 
ilicite, art. 16, Anexă la Rezoluția Adunării Generale a ONU 
nr. 56/83 din 12 decembrie 2001. A se vedea Aplicarea 
Convenției ONU pentru prevenirea și reprimarea crimei 
de genocid (Bosnia și Herzegovina împotriva Serbiei și 
Muntenegrului), 2007, Raport ICJ 43, 217.

264 Observații fi nale: Malta (2014), par. 17. A se vedea 
Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, 10 
decembrie 1982, art. 98, 18233 UNTS 3; Convenția 
internațională privind siguranța vieții pe mare, 1 noiembrie 
1974, Ch. 5, Reg. 10, 1184 UNTS 278.

persoană sub controlul efectiv al unui stat, statele 
părţi trebuie să respecte şi să protejeze dreptul la 
viaţă al tuturor persoanelor arestate sau reţinute 
de acestea, chiar dacă persoanele sunt deţinute în 
afara teritoriului lor.265

64. Ca şi restul Pactului, articolul 6 continuă 
să se aplice şi în situaţii de confl ict armat la care 
se aplică regulile dreptului internaţional umanitar, 
inclusiv în situaţii de conducere a ostilităţilor. 
266 În timp ce normele dreptului internaţional 
umanitar pot fi  relevante pentru interpretarea 
şi aplicarea articolului 6 atunci când situaţia 
cere aplicarea lor, ambele domenii de drept 
sunt complementare şi nu se exclud reciproc.267 
Utilizarea forţei letale în conformitate cu dreptul 
umanitar internaţional şi cu alte norme de drept 
internaţional aplicabile nu este, în general, 
arbitrară. În schimb, practicile incompatibile 
cu dreptul umanitar internaţional, care implică 
un risc pentru viaţa civililor şi a altor persoane 
protejate de dreptul umanitar internaţional, 
inclusiv vizarea civililor, a unor obiective civile şi 
obiective indispensabile supravieţuirii populaţiei 
civile, atacuri fără discernământ, nerespectarea 
principiilor precauţiei şi proporţionalităţii 
şi utilizarea scuturilor umane, ar încălca, de 
asemenea, articolul 6 al Pactului.268 Statele părţi 
ar trebui, în general, să dezvăluie criteriile după 
care se determină atacul de persoane cu forţă 
letală sau cu obiecte a căror direcţionare este de 
aşteptat să ducă la privarea de viaţă, inclusiv baza 
juridică pentru atacurile specifi ce, procesul de 
identifi care a ţintelor militare şi a combatanţilor 
sau persoanelor care participă direct la ostilităţi, 
circumstanţele în care s-au folosit mijloace şi 
metode relevante de luptă269 şi dacă au fost luate 
în considerare alternative mai puţin dăunătoare. 

265 Comentariul general nr. 31, par. 10; Comunicarea nr. 
12/52, Saldías de López împotriva Uruguay, Opinii adoptate 
la 29 iulie 1981, par. 12.1-13; Comunicarea nr. R.13/56, 
Celiberti de Casariego împotriva Uruguay, Opinii adoptate 
la 29 iulie 1981, par. 10.1-11; Comunicarea nr. 623/1995 
Domukovsky împotriva Georgiei, Opinii adoptate la 6 
aprilie 1998, par. 18.2.

266 Comentariul general nr. 31, par. 11; Comentariul 
general nr. 29, par. 3.

267 Comentariul general nr. 31, par. 11; Comentariul 
general nr. 29, par. 3, 12, 16.

268 Observații fi nale: Israel (2010), par. 9-10.
269 Observații fi nale: SUA (2014), par. 9.
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De asemenea, trebuie să investigheze încălcări 
presupuse sau suspectate ale articolului 6 în 
situaţii de confl ict armat în conformitate cu 
standardele internaţionale relevante.270

65. Statele părţi implicate în desfăşurarea, 
utilizarea, vânzarea sau achiziţionarea de arme 
existente sau în curs de prospectare, dezvoltare, 
achiziţionare sau adoptarea de arme şi mijloace 
sau metode de război trebuie să ia întotdeauna 
în considerare impactul lor asupra dreptului la 
viaţă.271 De exemplu, dezvoltarea unor sisteme 
de arme autonome, lipsite de compasiune şi de 
judecată umană, ridică probleme juridice şi etice 
difi cile cu privire la dreptul la viaţă, inclusiv 
aspecte legate de răspunderea juridică pentru 
utilizarea lor. Prin urmare, Comitetul consideră 
că aceste sisteme de arme nu ar trebui dezvoltate 
şi puse în funcţiune nici în perioade de război, 
nici în perioade de pace, cu excepţia cazului în 
care sa stabilit că utilizarea lor este conformă cu 
articolul 6 şi cu alte norme relevante din dreptul 
internaţional.272

66. Utilizarea armelor de distrugere în 
masă, sau ameninţarea cu acestea, în special a 
armelor nucleare, care au acelaşi efect asupra 
tuturor victimelor şi care sunt de natură să 
cauzeze distrugerea de vieţi omenești la scară 
catastrofi că, este incompatibilă cu respectarea 
dreptului la viaţă şi poate constitui infracţiune 
în temeiul dreptului internaţional. Statele părţi 
trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a 
opri proliferarea armelor de distrugere în masă, 
inclusiv măsurile de prevenire a achiziţionării 
lor de către actorii nestatali, să se abţină de la 
dezvoltarea, producerea, testarea, achiziţionarea, 
stocarea, vânzarea, transferul şi utilizarea 
acestora; să distrugă stocurile existente şi să ia 
măsuri adecvate de protecţie împotriva utilizării 

270 A se vedea par. 27-28 de mai sus; Protocolul de la 
Minnesota privind investigarea omorurilor potențial ilegale 
(2016)(publicat de OHCHR în 2017), par. 20-22.

271 A se vedea Protocol adiţional la Convenţiile de la 
Geneva din 12 august 1949 privind protecţia victimelor 
confl ictelor armate internaţionale (Protocolul I), 8 iunie 
1977, art. 36.

272 Raport al Raportorului special al ONU privind 
execuțiile extrajudiciare, sumare și arbitrare, 9 aprilie 2013, 
par. 113-114.

accidentale a acestor arme, în conformitate cu 
obligaţiile lor internaţionale.273 De asemenea, ele 
trebuie să-şi respecte obligaţiile internaţionale 
de a-şi continua negocierile cu bună-credinţă 
pentru a atinge obiectivul dezarmării nucleare 
sub control internaţional strict şi efi cient.274 şi 
pentru a oferi o reparaţie adecvată victimelor 
a căror drept la viaţă a fost, sau este afectat în 
mod negativ de testarea sau utilizarea armelor de 
distrugere în masă, în conformitate cu principiile 
responsabilităţii internaţionale.275

67. Articolul 6 este inclus în lista drepturilor 
fără derogare prevăzute la articolul 4 alineatul (2) 
din Pact. Prin urmare, garanţiile împotriva privării 
de viaţă în mod arbitrar cuprinse în articolul 6 
continuă să se aplice în toate circumstanţele, 
inclusiv în situaţii de confl ict armat şi de alte 
urgenţe publice.276 Existenţa şi natura unei 
urgenţe publice care ameninţă viaţa naţiunii pot 
totuşi să fi e relevante pentru a stabili dacă un act 
sau o omisiune specială care conduce la privarea 
de viaţă este arbitrară şi la o determinare a 
domeniului de aplicare de măsuri pozitive pe care 
statele părţi trebuie să le întreprindă. Deşi unele 
drepturi prevăzute în Pact altele decât dreptul la 
viaţă, pot face obiectul unei derogări, drepturile 
derogatorii care susţin aplicarea articolului 6 nu 
trebuie diminuate prin măsuri de derogare.277 
Aceste drepturi includ garanţii procedurale, cum 
ar fi  dreptul la un proces echitabil în cazurile 
de pedeapsă cu moartea şi măsuri accesibile şi 
efi ciente de apărare a drepturilor, obligaţia de a 
lua măsuri adecvate pentru a investiga, a urmări, a 
pedepsi şi a remedia încălcările dreptului la viaţă.

273 A se vedea Tratatul privind Neproliferarea Armelor 
Nucleare, 1 iulie 1968, 729 UNTS 161; Tratatul privind 
interzicerea totală a testelor nucleare, 10 Sept. 1996, 
Tratatul privind interzicerea armelor nucleare, 7 iulie 2017 
(nu este încă în vigoare); Convenția cu privire la interzicerea 
perfecționării, producției și stocării armelor bacteriologice 
(biologice) și cu toxine și la distrugerea lor, 10 aprilie 
1972, 1015 UNTS 163; Convenția privind interzicerea 
dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice 
și distrugerea acestora, 3 septembrie 1992, 1974 UNTS 45. 

274 Comentariul general 14, par. 7. A se vedea Legalitatea 
amenințării utilizării armelor nucleare, 1996 ICJ 226, 267.

275 Observații fi nale: Franța (2015), par. 21.
276 Comentariul general nr. 29, par. 7.
277 Comentariul general nr. 29, par. 16.
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68. Rezervele cu privire la obligaţiile 
peremptorii şi nederogabile prevăzute în articolul 
6 sunt incompatibile cu obiectul şi scopul Pactului. 
În special, nu sunt permise rezerve cu privire la 
interzicerea privării de viaţă în mod arbitrar şi la 
limitele stricte prevăzute în articolul 6 cu privire 
la aplicarea pedepsei cu moartea.278

69. Războaiele şi alte acte de violenţă în masă 
continuă să fi e un fl agel al omenirii care provoacă 
pierderea mai multor mii de vieţi în fi ecare an.279 
Eforturile de a preveni riscurile războiului şi ale 
oricărui alt confl ict armat şi de a consolida pacea 
şi securitatea internaţională sunt printre cele mai 
importante măsuri de protecţie ale dreptului la 
viaţă.280

278 Comentariul general nr. 24, par. 8.
279 Comentariul general nr. 14, par. 2.
280 Comentariul general nr. 6, par. 2.

70. Statele părţi angajate în acte de agresiune, 
aşa cum sunt defi nite în dreptul internaţional, care 
duc la privarea de viaţă, încalcă ipso facto articolul 
6 al Pactului. În acelaşi timp, tuturor statelor li 
se reaminteşte responsabilitatea lor ca membri 
ai comunităţii internaţionale de a proteja vieţile 
omeneşti şi de a se opune atacurilor pe scară largă 
sau sistematice asupra dreptului la viaţă,281 inclusiv 
acte de agresiune, terorism internaţional, genocid, 
crime împotriva umanităţii şi crime de război, 
respectând în acelaşi timp toate obligaţiile care 
le revin în temeiul dreptului internaţional. Statele 
părţi care nu iau toate măsurile rezonabile pentru 
a-şi rezolva disputele internaţionale prin mijloace 
paşnice ar putea să nu îndeplinească obligaţia 
pozitivă asumată de a asigura dreptul la viaţă. 

281 Rezoluția Adunării Generale a ONU nr. 60/1, 
(Rezultatele Summitului Mondial) 16 septembrie 2005, 
par. 138-139.
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DECLARAŢIA DE LA MARRAKECH

„Extinderea spațiului civic, promovarea şi protecţia apărătorilor drepturilor omului, cu accent 
special pe situaţia femeilor: Rolul instituţiilor naţionale pentru drepturile omului”

1. Cea de a 13-a Conferinţă Internaţională a 
Alianţei Globale a Instituţiilor Naţionale pentru 
Drepturile Omului (GANHRI) a avut loc la 
Marrakech în Maroc în perioada 10 -12 octombrie 
2018. Evenimentul fost co-organizat, sub înaltul 
patronaj al Majestăţii Sale Regele Mohammed 
al VI-lea, de către Alianţa Globală a Instituţiilor 
Naţionale pentru Drepturile Omului şi de către 
Consiliul Naţional al Drepturilor Omului din 
Maroc, în cooperare cu Înaltul Comisariat ONU 
pentru Drepturile Omului. Tema Conferinţei a 
fost „Extinderea spaţiului civic, promovarea 
şi protecţia apărătorilor drepturilor omului, 
cu accent special pe situaţia femeilor: Rolul 
Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile Omului”.

2. Conferinţa a marcat cea de a 70-a aniversare 
a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului; 
cea de a 25-a aniversare a adoptării Principiilor 
de la Paris de către Adunarea Generală a ONU şi 
stabilirea reţelei globale a Instituţiilor Naţionale 
pentru Drepturile Omului, astăzi cunoscută drept 
GANHRI; precum şi cea de a 20-a aniversare a 
Declaraţiei privind Apărătorii Drepturilor Omului.

3. Instituţiile naţionale pentru drepturile om ului 
(INDO) au adresat mulţumiri Consiliului Naţional 
pentru Drepturile Omului din Maroc pentru 
organizarea excelentă a evenimentului, pentru 
primirea călduroasă şi ospitalitate. Conferinţa a fost 
completată de dezbateri interactive și productive 
care au refl ectat experienţa şi perspectivele pe 
care le au instituţiile naţionale pentru drepturile 
omului şi partenerii din toate regiunile.

Instituţiile naţionale pentru drepturile 
omului participante la cea de a 13-a Conferință 
Internațională declară:

 
4. Reamintim demnitatea inerentă, drepturile 

egale și inalienabile ale tuturor fi ințelor umane, 
nevoia pentru recunoașterea universală și efectivă 

a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, 
exprimate în Declarația Universală a Drepturilor 
Omului și codifi cate la nivel internațional și 
a instrumentelor regionale privind drepturile 
omului și reafi rmate în Declarația de la Viena și 
Programul de acțiune.

5. Statelor le revine responsabilitatea principală 
și sunt obligate să respecte, să protejeze, să 
promoveze și să îndeplinească toate drepturile 
omului și libertățile fundamentale ale tuturor 
persoanelor, inclusiv exercitarea diligenţei 
necesare cu privire la protecția împotriva tuturor 
încălcărilor comise de actorii non-statali. Statele 
au, de asemenea, obligația de a progresa în 
punerea în aplicare a acestor instrumente privind 
drepturile omului şi de a raporta la nivel naţional 
şi internaţional.

6. Salutăm faptul că statele au adoptat Agenda 
2030 pentru dezvoltare durabilă, și reamintim în 
această privință că drepturile omului, dezvoltarea, 
pacea și securitatea sunt piloni fundamentali, 
interdependenți și care consolidează reciproc 
sistemul ONU. Reamintim Declarația de la Mérida 
și reafi rmăm punerea în aplicare a Agendei 2030 
care trebuie să se bazeze pe drepturile omului și pe 
participarea tuturor, inclusiv prin împuternicirea 
femeilor și a fetelor (obiectivul 5). În același 
scop, obiectivul 16 prevede că existența unor 
instituții naționale independente pentru drepturile 
omului, în conformitate cu Principiile de la Paris, 
contribuie la promovarea societăților pașnice și 
deschise (obiectivul 16).

7. Drepturile omului și libertățile fundamentale, 
inclusiv dreptul la libertatea de exprimare, de 
întrunire pașnică și de asociere și dreptul de 
a participa, joacă un rol decisiv în apariția și 
existența unor societăți pașnice și incluzive, 
deoarece acestea conduc spre dialog, pluralism și 
toleranță, reprezentând condiții prealabile pentru 
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exercitarea tuturor drepturilor omului de către 
toți.

8. Reamintim Declaraţia privind Apărătorii 
Drepturilor Omului, adoptată de către Adunarea 
Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite în 
decembrie 19981, ca fi ind cadrul normativ 
internaţional cu privire la apărătorii drepturilor 
omului.

9. Apărătorii drepturilor omului au un rol 
pozitiv, important şi legitim prin contribuţia lor 
la realizarea tuturor drepturilor omului, la nivel 
local, naţional, regional şi internaţional, inclusiv 
prin activitatea lor de susținere a guvernelor 
în eforturile de implementare a obligaţiilor şi 
angajamentelor asumate de către state în această 
privinţă.

10. Reafi rmăm principiul autoidentifi cării 
apărătorilor drepturilor omului. În conformitate 
cu Declarația privind Apărătorii Drepturilor 
Omului această denumire îi include pe toți cei 
care lucrează pentru promovarea și protejarea 
drepturilor omului, ceea ce cuprinde: atât 
categorii profesionale cât şi neprofesionale de 
lucrători şi activişti în domeniul drepturilor 
omului, pe cei care lucrează pentru drepturile 
femeii și egalitatea de gen; pe cei care lucrează 
în domeniul drepturilor minorităților etnice, 
lingvistice, sexuale sau religioase; persoanele cu 
dizabilități; apărătorii drepturilor care lucrează 
pe probleme de mediu și probleme funciare; 
cei care lucrează pentru drepturile popoarelor 
indigene; voluntari; jurnalişti; avocaţi şi orice altă 
persoană care desfășoară o activitate în domeniul 
drepturilor omului, fi e aceasta chiar ocazional. 

11. Reamintim rezoluția privind apărătorii 
drepturilor omului, adoptată de Adunarea 
Generală în noiembrie 20132. Subliniem rolul 
important pe care îl au femeile apărători ai 
drepturilor omului în promovarea și protecția 
tuturor drepturilor omului și că acestea adesea 

1 Rezoluția Adunării Generale a ONU nr. 53/144, din 9 
decembrie 1998. 

2 Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/68/181, 
din noiembrie 2013.

promovează probleme legate de drepturile omului 
care sunt neglijate și ignorate.

12. Suntem profund îngrijoraţi de rapoartele 
privind numărul tot mai mare de atacuri fi zice 
împotriva apărătorilor drepturilor omului, în 
special atunci când acestea includ violențe sexuale 
sau crime.

13. Suntem, de asemenea, îngrijorați de 
rapoartele privind diminuarea spațiului civic și 
de amenințările, riscurile și represaliile cu care se 
confruntă apărătorii drepturilor omului, în întreaga 
lume. Acestea se manifestă prin restricții privind 
dreptul la libertatea de opinie, exprimare, asociere 
sau întrunire pașnică și dreptul la viaţa privată, 
precum şi prin utilizarea arbitrară a procedurilor 
civile sau penale, urmărirea penală, tratamente 
inumane și degradante, acte de intimidare sau 
represalii.

14. Femeile apărători ai drepturilor omului, pe 
lângă faptul că se confruntă cu riscuri similare cu 
ale altor apărători ai drepturilor omului, pot, de 
asemenea, să sufere discriminări şi violenţe pe 
bază de sex, nu numai din partea reprezentanţilor 
statelor dar şi din partea unor actori privați. 
Acestea se manifestă sub forma unor intimidări, 
ameninţări şi sub forma violenţei sexuale. 
Femeilor li se pot întâmpla toate acestea nu numai 
în organizaţia în care lucrează, în comunitatea în 
care trăiesc sau în familia lor. Ele au de înfruntat, 
totodată, bariere sociale, politice, culturale şi 
religioase.

15. Există tot mai multe rapoarte recente din 
toate regiunile despre represalii, amenințări, 
atacuri și alte forme de intimidare împotriva 
instituţiilor naţionale pentru drepturile omului, 
a membrilor şi personalului acestora, extrem de 
îngrijorătoare. 

16. Recunoaștem că instituţiile naţionale 
pentru drepturile omului independente și efi ciente, 
precum și membrii şi personalul acestora, sunt ei 
înşişi apărători ai drepturilor omului.

17. Instituţiile naţionale pentru drepturile 
omului care sunt în concordanță cu prevederile 
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Principiilor de la Paris pot juca un rol important în 
promovarea și protecţia drepturilor omului pentru 
toți, contribuind la salvgardarea și promovarea 
spațiului civic și protejarea apărătorilor drepturilor 
omului și a femeilor care apără drepturile omului, 
în special. Prin urmare, subliniem importanța 
înfi ințării instituţiilor naţionale pentru drepturile 
omului, acolo unde acestea nu există încă și 
consolidarea celor care există în conformitate 
cu Principiile de la Paris, precum și încurajarea 
acestora să solicite acreditare din partea GANHRI.

18. Recunoaștem rolul important al Raportorului 
special pentru apărătorii drepturilor omului în 
promovarea și protejarea apărătorilor drepturilor 
omului, inclusiv a instituţiilor naţionale pentru 
drepturile omului și a mandatului omologilor 
regionali. Îi invităm pe toți să colaboreze cu 
aceştia. 

19. În timpul Conferinței Internaționale, am 
discutat cu privire la mai multe domenii, precum: 
care sunt elementele esențiale ale unui mediu 
favorabil; modul de monitorizare a spațiului 
civic și amenințărilor la adresa acestuia; cum să 
fi e protejați apărătorii drepturilor omului; cum să 
fi e protejate în mod special femeile apărători ai 
drepturilor omului; cum să fi e protejate instituţiile 
naţionale pentru drepturile omului care sunt ele 
însele apărători ai drepturilor omului și cum să se 
dezvolte o comunicare efi cientă privind drepturile 
omului și promovarea unor narațiuni pozitive.

20. Pe baza tuturor acestor lucruri, și 
inspirându-se din lecțiile și bunele practici ale 
instituţiilor naţionale pentru drepturile omului 
prezentate la Marrakech, decidem:

A. Promovarea

a)  să invităm statele să ratifi ce și să pună în 
aplicare toate instrumentele internaționale 
privind drepturile omului;

b)  să oferim consiliere cu privire la legislație, 
politicile și programele naționale pentru 
a asigura respectarea de către stat a 
obligațiilor sale internaționale în domeniul 
drepturilor omului. De exemplu, orice 

restricție privind libertățile fundamentale, 
cum ar fi  dreptul la libertatea de întrunire 
pașnică și de asociere şi dreptul la libertatea 
de exprimare trebuie să fi e prevăzută de 
lege, nu ar trebui să fi e aplicate în mod 
nejustifi cat sau arbitrar ci numai în temeiul 
unui proces echitabil. Legislația și politicile 
trebuie să fi e în conformitate cu principiul 
egalităţii și, astfel, să protejeze împotriva 
oricărei discriminări pe criterii de sex;

c)  să contribuim la crearea sistemelor națio-
nale de protecție a apărătorilor drepturilor 
omului, care au nevoie de un mediu 
favorabil, accesibil și incluziv în care sunt 
respectate toate drepturile. Acest lucru 
ar trebui făcut în consultare cu apărătorii 
drepturilor omului și societatea civilă, mass-
media și alte persoane non-statale – entități 
și indivizi (cum ar fi  liderii etnici, indigeni 
și religioși);

d)  să promovăm discursurile pozitive cu 
privire la importanța drepturilor omului în 
toate aspectele societăților noastre, precum 
și cu privire la rolul legitim şi important al 
apărătorilor drepturilor omului, în special 
al femeilor. Acest lucru trebuie făcut prin 
comunicarea despre drepturile omului 
într-un mod inovator prin utilizarea noilor 
tehnologii şi având ca principal public ţintă 
tinerii;

e)  să creştem gradul de conştientizare asupra 
Declaraţiei privind Apărătorii Drepturilor 
Omului, prin traducerea acesteia în limbile 
locale şi diseminarea pe scară largă;

f)  să susținem statul în implementarea 
Declarației privind Apărătorii Drepturilor 
Omului. Aceasta include asigurarea că 
funcționarii sistemului judiciar, administrativ 
și ai organelor de aplicare a legii sunt 
instruiți să respecte Declarația și alte norme 
privind drepturile omului și că apărătorii 
drepturilor omului se pot autoidentifi ca. O 
atenţie specială va fi  acordată femeilor care 
apără drepturile omului;
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g)  să promovăm egalitatea de gen și să elaborăm 
strategii de combatere a tuturor formelor de 
discriminare a femeilor apărători ai drep-
turilor omului;

 
h)  să sensibilizăm actorii privați cu privire la 

responsabilitatea lor de a respecta drepturile 
apărătorilor drepturilor omului și consilierea 
acestora cu privire la acțiunile și măsurile 
ce trebuie adoptate pentru asigurarea 
îndeplinirii acestor responsabilităţi.

B. Protecţia

a)  să monitorizăm şi să raportăm cu privire 
la spaţiul civic – online şi offl ine – prin 
colectarea şi analizarea datelor dezagregate, 
inclusiv pe bază de gen şi a statisticilor 
referitoare la crime, acuzaţii nefondate, abu-
zul de legi specifi ce şi alte atacuri la adresa 
apărătorilor drepturilor omului, jurnaliştilor, 
sindicaliştilor, avocaţilor, studenţilor şi 
profesorilor în conformitate cu indicatorul 
Obiectivelor Dezvoltării Durabile 16.10.1;

b)  să identifi căm cazurile în care implementarea 
politicilor are un impact disproporționat 
asupra apărătorilor drepturilor omului și 
asupra spațiului civic;

c)  să înfi ințăm mecanisme efi ciente și solide 
de avertizare timpurie și a unor puncte de 
contact în cadrul instituţiilor naţionale 
pentru drepturile omului. Acest lucru ar 
trebui făcut cu o atenție deosebită pentru 
grupurile expuse riscului: apărătorii dreptu-
rilor omului, apărătoarele drepturilor 
omului și cei care luptă şi militează pentru 
drepturile celor neglijaţi, celor lăsaţi în 
urmă. Aceste mecanisme ar trebui să aibă 
mandatul, capacitatea și expertiza pentru 
iniţierea unor acțiuni urgente;

d)  să interacţioneze cu sistemele internaţionale 
şi regionale pentru drepturile omului în 
vederea susținerii apărătorilor drepturilor 
omu lui, să monitorizeze şi să urmărească 
îndeaproape punerea în aplicare a 
recomandărilor;

e)  să raporteze cazurile de intimidare, amenin-
ţările şi represaliile împotriva apărătorilor 
drepturilor omului, inclusiv asupra mem-
brilor şi personalului instituţiilor naţionale 
pentru drepturile omului şi să facă tot posi-
bilul pentru asigurarea protecţiei;

f)  să se asigure că mecanismele internaţionale, 
regionale şi naţionale existente pentru 
pro tec ţia apărătorilor drepturilor omului 
sunt cunoscute pe scară largă, integrează 
problemele legate de egalitatea de gen şi 
sunt accesibile persoanelor cu dizabilităţi;

g)  să monitorizeze locurile de detenţie inclusiv 
acolo unde este cazul prin efectuarea de 
vizite preventive şi să ofere consiliere 
juridică persoanelor afl ate în detenţie;

h)  să promoveze accesul la justiţie pentru 
victimele încălcării drepturilor omului 
şi libertăţilor fundamentale şi să lucreze 
îndeaproape cu sistemul judiciar în această 
privinţă.

C. Cooperare şi parteneriate

a)  să interacţioneze cu apărătorii drepturilor 
omului şi cu societatea civilă în mod re-
gulat şi să le includă în planifi carea, im-
ple mentarea şi urmărirea îndeaproape a 
activităţii instituţiilor naţionale pentru 
dreptu rile omului cu accent pe integrarea 
egalităţii de gen şi a problemelor persoanelor 
cu dizabilităţi;

b)  să exploreze modalităţi de cooperare cu 
organizaţii de drepturile omului, mass-me-
dia, mediul universitar, mediul de afaceri, 
sindicate, instituţiile naţionale de statistică 
şi cu organizaţii şi instituţii internaţionale, 
interguvernamentale şi non guvernamentale;

c)  să susțină înfi inţarea unor reţele naţionale şi 
regionale a apărătorilor drepturilor omului, 
să le consolideze pe cele existente în 
colaborare cu apărătorii drepturilor omului 
şi să susțină în mod special reţelele femeilor 
care apără drepturile omului.
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21. Încurajăm Reţeaua Globală a Instituţiilor 
Naţionale pentru Drepturile Omului, reţelele şi 
platformele sale regionale şi toate instituţiile 
naţionale, în conformitate cu mandatul lor pe care îl 
au în temeiul Principiilor de la Paris, să colaboreze 
pentru consolidarea capacităţilor reciproce şi a 
schimbului de experienţă şi expertiză, incluziv, 
dar fără a se limita la, următoarele activități:

a)  în colaborarea apropiată cu Organizaţia 
Naţiunilor Unite să continue să promoveze 
stabilirea şi consolidarea în întreaga lume 
a unor instituţii naţionale pentru drepturile 
omului independente şi efi ciente, în deplină 
conformitate cu Principiile de la Paris. 
Statele şi instituţiile naţionale pentru 
drepturile omului trebuie să se asigure că 
aceste instituţii naţionale sunt independente 
din punct de vedere legal şi practic şi că 
sunt pluraliste pentru a spori accesibilitatea 
acestor instituţii naţionale şi abilitatea 
acestora de a se angaja în mod credibil în 
toate aspectele legate de drepturile omului, 
cu toți actorii relevanți;

b)  să se asigure că instituțiile naţionale 
pentru drepturile omului se pot baza pe 
măsuri de protecţie efi ciente atunci când 
instituția, membrii sau personalul acesteia 
sunt amenințate. Acestea includ cazuri 
de presiune politică, intimidări de orice 
fel sau impunerea unor limitări bugetare 
nejustifi cate;

c)  să susțină consolidarea capacităţilor, schim-
burile de experienţă şi bune practici precum 
şi gestionarea cunoştinţelor şi expertizei 
în interiorul Instituţiilor naţionale pentru 
drepturile omului şi între acestea în domeniul 
asigurării spaţiului civic şi al activităţilor 
apărătorilor drepturilor omului, cu o atenţie 
specială pentru situaţia femeilor care apără 
drepturile omului;

d)  să încurajeze reţelele regionale să elaboreze 
planuri regionale de acţiune pentru a pune 
în aplicare această Declarație. Preşedinţii 
re gionali sunt încurajaţi să raporteze 
Alianţei Globale în cadru Adunării Anuale 
din martie 2019 şi în cadrul altor viitoare 
întâlniri regionale şi internaţionale.

e)  să se stabilească un mecanism privind 
apărătorii drepturilor omului în cadrul 
GANHRI pentru a identifi ca provocările şi 
tendinţele globale emergente în domeniul 
spaţiului civic şi al apărătorilor drepturilor 
omului şi să se ofere consultanță şi susținere 
activităţilor strategice ale GANHRI şi 
ale reţelelor sale regionale precum şi ale 
instituțiilor naționale pentru drepturile 
omului în acest domeniu.

Adoptată la Marrakech, Maroc, 
în 12 octombrie 2018
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IV. JURISPRUDENȚĂ

HOTĂRÂREA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 
ÎN CAUZA HULPE ŞI ALŢII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI1

Potrivit Art. 6, pct. 1 din Convenţia europeană 
a drepturilor omului „orice persoană are dreptul 
la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod 
public şi în termen rezonabil, de către o instanţă 
independentă şi imparţială, instituită de lege, 
care va hotărî fi e asupra încălcării drepturilor 
şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fi e asupra 
temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală 
îndreptate împotriva sa…….”

La originea cauzei se afl ă cinci cereri 
îndreptate împotriva României, prin care patru 
resortisanţi români şi o societate comercială 
română au sesizat Curtea în temeiul art. 34 din 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale. În conformitate cu art. 
42 § 1 din Regulamentul Curţii. Curtea decide 
conexarea cererilor, dat fi ind faptul că acestea 
privesc evenimente similare și ridică probleme 
identice în temeiul Convenţiei. Cauzele au avut 
în comun problema citării prin afi şare care a dus 
fi e la judecarea cauzelor în lipsa părţilor, fi e la 
judecarea cauzelor fără analiza fondului cauzei.

În fapt: 
Reclamanţii au pierdut în instanţă procesele 

civile desfăşurate în absenţa lor. Aceştia au fost 
înştiinţaţi cu privire la procedură doar prin afi şarea 
citaţiilor. Toţi au susţinut, în cadrul căilor de atac 
formulate ulterior, că nu au luat cunoştinţă de 
termenul de judecată deoarece nu au primit citaţiile 
din partea instanţelor, atât în cazul recursurilor, când 
citaţiile le-au fost comunicate de instanţa de fond 
sau de apel, cât şi în cazul contestaţiilor în anulare, 
când citaţiile au fost comunicate la instanţa de 
ultim grad de jurisdicţie. Plângerile făcute în acest 
sens le-au fost respinse de instanţe cu motivarea că 
citarea prin afi şare era prevăzută de lege, căile de 
atac fi ind soluţionate fără să fi e analizate în drept.

Reclamanții şi detaliile relevante despre 
cazurile lor:

Constantin Hulpe, născut la 1951, domiciliat 
în Germania, cererea nr. 24.838/10. A solicitat 
anularea unui contract de vânzare încheiat cu 
un terț și a pierdut cauza pe fond (21 mai 2008) 
și în apel (15 decembrie 2008), iar decizia 
pronunțată în cadrul procedurii de recurs a fost 
comunicată avocatului reclamantului printr-o 
notifi care publică; solicitantul nu a putut face 
recurs în termenul legal. Invocând defi ciențele 
de procedură, reclamantul a făcut recurs după 
expirarea termenului și, în același timp, a solicitat 
prelungirea termenului de depunere a recursului 
(ambele respinse la 9 Octombrie 2009).

Valeria Dolha născută la 1929, decedată la 
14 februarie 2016, din Cluj-Napoca, cererea 
nr. 66.252/11. Reclamanta a introdus o acțiune 
civilă solicitând despăgubiri pentru o pretinsă 
condamnare politică în regimul comunist. 
Hotărârea pronunțată de instanța de fond nu i-a 
fost comunicată personal, iar reclamanta nu a 
putut face recurs în termenul legal. Invocând 
defi ciențele de procedură, reclamanta a făcut 
recurs după expirarea termenului și, în același 
timp, a solicitat prelungirea termenului de 
depunere a recursului (ambele respinse la 11 iunie 
2010); pentru aceleași motive, a făcut un alt apel, 
pe chestiuni de drept (respins la 8 aprilie 2011).

Georgeta Stoian născută în 1959, Slobozia, ce re-
rea nr. 32.758/13. Reclamanta, parte într-un proces 
de succesiune, și-a pierdut partea de proprietate 
în urma procesului din primă instanță. Hotărârea 
i-a fost comunicată printr-o notifi care publică, 
iar reclamanta nu a putut face recurs împotriva 
acestuia în termenul legal. Invocând defi ciențele 
de procedură, reclamanta a făcut apel (respins la 
10 ianuarie 2013).

Viorel Stroe născut la 1984, Baia Mare, 
cererea nr. 57.813/13. Reclamantul a solicitat 
anularea raportului său de evaluare profesională. 
Acțiunea sa a fost respinsă de instanța de fond, 
dar decizia i-a fost comunicată reclamantului 
printr-o notifi care publică. Reclamantul nu a făcut 

1 Publicată în M. Of., partea I, nr. 836 din 1 octombrie 
2018.



104 DREPTURILE OMULUI

apel în termenul legal. Invocând defi ciențele 
de procedură, reclamantul a făcut recurs după 
expirarea termenului și, în același timp, a solicitat 
prelungirea termenului de depunere a recursului 
(ambele respinse la 19 iunie 2013).

S.C. VASTRANS S.R.L. Focșani, cererea 
nr. 49.385/13. Compania reclamantă a solicitat 
anularea unei decizii administrative prin care i-a 
fost retrasă licența de transport (acordată parțial, 
3 aprilie 2012); toate părțile au făcut apel. Citarea 
societății reclamante pentru recurs s-a făcut prin 
notifi care publică; societatea reclamantă nu a fost 
reprezentată în procedura de recurs, iar recursul 
său a fost respins (15 martie 2013). Compania 
reclamantă a solicitat anularea deciziei fi nale 
(cerere respinsă la 19 februarie 2014).

Reclamanţii s-au prevalat de prevederile 
art. 6 A§ 1 din Convenţie, susținând că dreptul de 
acces la o instanță le-a fost încălcat deoarece nu 
au primit citațiile și, prin urmare, nu au putut să 
participe la procedurile judiciare.

Curtea a respins argumentele Guvernului 
României cu privire la inadmisibilitatea cererilor 
respective, neepuizarea căilor interne de atac, 
prin raportare la posibilitatea reclamanţilor de 
a formula plângere penală (înscriere în fals) 
faţă de consemnările agentului procedural 
referitor la îndeplinirea procedurii de citare. 
Curtea a reamintit că o astfel de problemă de 
inadmisibilitate a fost examinată şi respinsă, în 
cauza S.C. Raisa M. Shipping S.R.L. împotriva 
României nr. 37.576/05, 8 ianuarie 20132, pe 
motiv că reclamantul care a utilizat o cale de 
atac aparent efectivă şi sufi cientă nu i se poate 
reproşa că nu a recurs şi la alte căi de atac pe 
care le avea la dispoziţie, dar care, dacă ar fi  
fost parcurse, probabil, că nu avea şanse mai 
mari de reuşită. În prezentele cauze, reclamanţii 
din cererile nr. 24.838/10 (Hulpe) și 66.252/11 
(Dolha) au formulat fără succes contestaţii la 
hotărârile defi nitive şi recursuri pe probleme de 
drept.

Guvernul a susţinut că dreptul de acces la o 
instanţă nu este absolut şi poate fi  supus unor 
limitări, argumentând că, astfel, comunicarea 

actelor de procedură prin afi şare era prevăzută 
de legislaţia naţională ca o alternativă pentru 
comunicarea directă şi era un mijloc de a preveni 
exercitarea abuzivă a drepturilor procedurale de 
către părţi. De asemenea, Guvernul a subliniat 
că legislaţia internă permitea ca procedurile să 
se desfăşoare în absenţa unei părţi, cu condiţia 
efectuării în mod corect a comunicării actelor de 
procedură.

Mai mult, în ceea ce priveşte cererea 
nr. 49.385/13 (S.C. Vastrans împotriva României), 
Curtea a reţinut că, întrucât societatea reclamantă 
a fost împiedicată să ia parte la ședinţă, nu a avut 
cunoştinţă despre pledoaria pe care a putut-o 
prezenta cealaltă parte în instanţă. Această 
neregulă nu putea fi  corectată doar prin simplul 
fapt de a încuviinţa ca reclamantul să îşi trimită 
observaţiile scrise. 

Pentru aceste motive, Curtea a constatat 
o încălcare a dreptului de acces la o instanţă al 
reclamanților, drept garantat de art. 6 A§ 1 din 
Convenţie.

Curtea menţionează că aceste capete de cerere 
privind accesul la o instanţă nu sunt în mod 
vădit nefondate în sensul art. 35 A§ 3 lit. a) din 
Convenție. De asemenea, constată că acestea nu 
prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate, în 
consecinţă trebuie sa fi e declarate admisibile

Având în vedere constatarea încălcării 
dreptului reclamanţilor de acces la o instanţă, 
Curtea consideră că nu este necesar să se pronunţe 
separat cu privire la admisibilitate şi la fondul 
capătului de cerere formulat în temeiul art. 1 din 
Protocolul nr. 13, invocat în cererea nr. 32.758/13, 
Stoian împotriva României.

Motivarea Curţii 
Curtea reiterează că nu are competenţa de 

a evalua faptele care au determinat o instanţă 
naţională să adopte o decizie anume; în caz contrar, 
ar acţiona ca un al patrulea grad de jurisdicţie şi 

2 A se vedea Cauza S.C. Raisa M. Shipping S.R.L. 
împotriva României, nr. 37.576/05, 8 ianuarie 2013.

3 A se vedea, mutatis mutandis, S.C. Raisa M. Shipping 
S.R.L., citată anterior, pct. 38, si S.C. Carbochim S.A. Cluj-
Napoca și S.C. Fenega Import-Export S.R.L. împotriva 
României (Comitet), nr. 45.621/05, 46.691/07, 27.314/08 si 
1.150/09, pct. 30, 17 ianuarie 2017

4 A se vedea Avotips împotriva Letoniei (MC), 
nr. 17.502/07, pct. 99, 23 mai 2016



DREPTURILE OMULUI 105

nu ar ţine seama de limitele impuse acţiunii sale.4 
Totodată, precizează faptul că dreptul de acces la 
o instanţă, principiul contradictorialităţii, precum 
şi principiul egalităţii armelor, consacrate la 
art. 6 A§ 1 din Convenţie, se aplică, de asemenea, 
în domeniul specifi c al comunicării actelor de 
procedură părţilor.5

Curtea a subliniat din nou, raportându-se la 
cauza S.C. Raisa M. Shipping S.R.L., că, deşi 
legea în vigoare prevedea posibilitatea de citare 
prin afi şare, modul în care instanţele române au 
aplicat această prevedere a fost prea formalist. De 
asemenea, a arătat că, în particular, instanţele nu 
au fost sufi cient de diligente încât să se asigure că 
părţile au fost informate cu privire la data audierilor 
şi, prin urmare, nu şi-au îndeplinit obligaţia de a 
asigura o participare efectivă la proces. Raportat 

la această cauză, Curtea a arătat că, prin raportare 
la starea de fapt din cauzele conexate, nu a iden- 
tifi cat niciun argument capabil să o convingă să se 
abată de la jurisprudenţa existentă şi citată.

Reclamanţii au fost citaţi numai prin afi şare 
la domiciliul sau la sediul lor şi au susţinut că 
nu au primit citaţiile. Prin urmare, aceştia nu 
au luat cunoştință de termenele şedinţelor de 
judecată şi nu s-au putut prezenta în instanţă. 
În ciuda absenţei de la proces a reclamanţilor, 
instanţele naţionale nu au încercat în niciun fel să 
se asigure ca aceştia fuseseră informaţi cu privire 
la termenele ședinţelor de judecată si că puteau să 
participe la procesele care priveau drepturile lor 
civile, soluţiile fi ind diverse: amânarea şedințelor, 
repetarea procedurii de comunicare, verifi carea 
constantă a procedurii de citare.

5 A se vedea Avotips împotriva Letoniei (MC), 
nr. 17.502/07, pct. 99, 23 mai 2016
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HOTĂRÂREA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 
ÎN CAUZA CĂTĂNICIU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI1

La originea cauzei se afl ă cererea nr. 22717/17 
îndreptată de doamna Steluța Gustica Cătăniciu 
împotriva României, prin care reclamanta a 
sesizat Curtea în temeiul art. 34 din Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, susținând că i-a fost încălcat 
dreptul la un proces echitabil potrivit art. 6 din 
Convenție. 1

În fapt – În 2009, în cadrul unui mandat 
electiv de consilier municipal, reclamanta, a 
parti cipat la o deliberare privind acordarea unui 
contract de arendă unei societăți pe care aceasta o 
reprezentase ca avocat împotriva municipalității. 
În 2013, Agenţia naţională de integritate (ANI) 
a concluzionat într-un raport public de evaluare, 
însoţit de un comunicat de presă, că participarea 
reclamantei la decizia mai sus menţionată a 
plasat-o în mod efectiv într-o situaţie de confl ict 
de interese. Reclamanta a contestat legalitatea 
acestui raport în faţa instanţelor, dar fără nici un 
rezultat.

Între timp, în decembrie 2012, reclamanta a 
obținut un mandat parlamentar în urma alege-
rilor parlamentare. La cererea Agenţiei naţionale 
de integritate, Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor a decis să-i aplice o reducere tempo-
rară a indemnizaţiei, dar această sancţiune disci-
plinară a fost în cele din urmă anulată de Camera 
însăşi.

În drept – Art. 6: Reclamanta denunţă carenţe 
în procedurile judiciare, la fi nalul cărora s-a 
confi rmat existenţa unui confl ict de interese.

Dar motivarea formulată nu vizează decât 
procedura mai sus menţionată, Curtea se va referi 
însă şi la procedura disciplinară ulterioară, având 
în vedere că ea este consecinţa directă a primei 
(deşi concluzia a fost favorabilă reclamantei, fără 
ca instanţele să se pronunţe).

a) Aspectul civil al art. 6 al Convenţiei
1 A se vedea Cauza Cătăniciu împotriva României, 

cererea nr. 22717/17, decizia din 13.11.2018 – Procedura 
jurisdicțională contra unei constatări de confl ict de interese în 
timpul exercitării unui mandat electiv: articol 6 neaplicabil; 
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{„itemid”:[„001-188356”]}.

Curtea a subliniat recent în decizia Nait-
Liman împotriva Elveției2 principiile generale 
referitoare la aplicabilitatea articolului 6 al 
Convenţiei în materie civilă, care sunt în primul 
rând subordonate existenţei unui contestaţii. Dar, 
fără nici o îndoială, aceasta trebuie să se raporteze 
la „drepturi şi obligaţii” recunoscute în dreptul 
intern. În cele din urmă, aceste „drepturi şi 
obligaţii” trebuie să îmbrace un „caracter civil”, 
în sensul Convenţiei, deşi art. 6 nu le oferă, în 
sine, un conţinut material determinat în ordinea 
juridică a statelor contractante.3 

Această noțiune nu poate fi  interpretată doar 
făcând referire la dreptul intern a statului pârât; 
este un concept „autonom” derivat din Convenție. 
Art. 6 § 1 din Convenție se aplică indiferent de 
calitatea părților în ceea ce privește natura legii 
care defi neşte „contestația”, iar autoritatea com-
pe tentă decide4. Interpretarea nu trebuie dată 
numai din perspectivă juridică, ci ţinând cont 
şi de conţinutul material şi de efectele care sunt 
prevăzute de dreptul intern al statului în cauză, 
un drept trebuie considerat sau nu ca având 
caracter civil în sensul acestei expresii înscrisă în 
Convenţie.5 

Revenind la faptele speţei, Curtea notează 
că procedura încheiată prin hotărârea din 24 
no iembrie 2015 a Înaltei Curţi se referea la 
întrebarea dacă reclamanta s-a găsit, la mo men-
tul în care ea exercita un mandat de consilier 
municipal, într-o situaţie de confl ict de interese. 
Ea nu se îndoieşte că suntem în prezenţa unei 
contestații „reale şi serioase”, aşa cum jurispru-
denţa o cere. De asemenea, aceasta constată că se 
referă la obligaţia reclamantei de a nu se confrunta 

2 Cererea nr. 51357/07, § 105, 15 martie 2018.
3 A se vedea, de exemplu, Parohia greco-catolică Lupeni 

și alte împotriva României, cererea nr. 76943/11, § 88, 29 
noiembrie 2016, și James și alții împotriva Regatului Unit, 
cererea nr. 8793/79, 21 februarie 1986, § 81, seria A nr. 98.

4 A se vedea, de exemplu, Georiadis împotriva Greciei, 
29 mai 1997, § 34, Culegere de hotărâri și decizii 1997 – III.

5 A se vedea Perez împotriva Franței, cererea nr. 47287/99, 
§ 57, CEDH 2004-I.
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cu o situaţie de confl ict de interese în exercitarea 
mandatului său politic.6

Curtea trebuie să examineze dacă obligaţiile 
respective pot fi  califi cate ca „civile” în sensul 
articolului 6 § 1 al Convenției. 

Concluzia afi rmativă a jurisdicțiilor naționale 
privind confl ictul de interese la momentul în care 
reclamanta îşi exercita un mandat de ales local a 
avut consecințe disciplinare pentru reclamantă, 
care a obținut între timp un mandat parlamentar. 
Rezultă că procedura vizată în speță se referea la 
modalitățile de exercitare a unui mandat politic. 
Or, obligația reclamantei de a nu se pune într-o 
situație de confl ict de interese în momentul în 
care ea exercita un mandat politic este, evident, 
cu caracter politic și nu „civil” în sensul art. 6 § 
1; astfel litigiile legate de organizarea exerciţiului 
său nu intră sub incidența acestei prevederi.7 În 
măsura în care reclamanta se expunea, în calitatea 
sa de deputat, riscului de a suporta o reducere a 
indemnizației sale parlamentare, Curtea amintește 
că un aspect patrimonial al procedurii litigioase 
nu conferă, numai pentru acest motiv, o natură 
„civilă” în sensul art. 6 § 1.8 Rezultă că art. 6 al 
Convenției nu este aplicabil în speţă sub aspectul 
ei civil.

b) Pentru a determina aplicabilitatea art. 6 
al Convenției în materie penală, Curtea aplică 
criteriile enunţate în cauza Engel și alții împotriva 
Olanda9 și confi rmată în cazul Ezel și Connors 
împotriva Regatul Unit10 după cum urmează:

„82. (…) [în primul rând este important 
de ştiut dacă textul sau textele care defi nesc 
infracțiunea incriminată aparțin, potrivit tehnicii 
juridice a statului pârât, dreptului penal, dreptului 

6 A se vedea dispozițiile Legii nr. 176/2010.
7 A se vedea, mutatis mutandis, Pierre-Bloch împotriva 

Franței, 21 octombrie 1997, §50, Culegere 1997-VI, cât 
privește o procedură având consecințe asupra dreptului 
reclamantului de a candida la alegerile parlamentare și 
de a-și conserva mandatul, și Savissar împotriva Estoniei 
(dec), cererea nr. 8365/16, § 26, 8 noiembrie 2016, cât 
privește o procedură referitoare la continuarea mandatului 
de primar al reclamantului.

8 A se vedea Pierre-Bloch, Precite, §51, și Papon împo-
triva Franței (dec), cererea nr. 344/04, 11 octombrie 2005.

9 Cererea nr. 5100/71, 8 iunie 1976, §§82-83, seria A 
nr. 22.

10 Cererea nr. 39665/98 și 40086/98, §82, CEDH 2003-X.

disciplinar sau ambelor? Acesta ar reprezenta 
un punct de plecare, în clarifi carea termenilor. 
Indicația pe care o furnizează nu are decât o 
valoare formală şi relativă; trebuie examinată 
în lumina numitorului comun al legislațiilor 
respective ale diferitelor state contractante.

Natura însăși a infracțiunii reprezintă un 
element de apreciere de o importanța mai mare 
(…)

Dar controlul Curții nu se oprește aici. El 
s-ar dovedi în general iluzoriu dacă nu ar lua de 
asemenea în considerare gradul de severitate al 
sancțiunii pe care riscă să o suporte persoana în 
cauză (…)”

Aplicând aceste criterii în speță, Curtea 
notează, cât privește primul, abaterea disciplinară 
aplicată reclamantei nu îmbracă un caracter penal. 
Astfel, art. 25 al Legii nr. 176/2010 califi că faptele 
reclamantei ca „abatere disciplinară”. Dacă 
Codul penal în vigoare, în momentul faptelor, 
reprimă infracțiunea penală ca fi ind „confl ict de 
interese”, trebuie să constatăm că reclamanta nu 
a fost vizată în speță de aceste dispoziții. Curtea 
reamintește cu toate acestea că, califi carea dată de 
dreptul intern nu este decisivă.11

În ceea ce privește al doilea criteriu, care se 
referă la natura infracțiunii, Curtea notează că, 
prin aplicarea dreptului intern, numai persoanele 
care exercită o funcție publică sunt vizate de 
dispozițiile care interzic confl ictul de interese.12 
Curtea concluzionează că aceste dispoziții erau 
aplicabile numai unui anumit grup de persoane, cu 
statut special, ceea ce generează îndoieli serioase 
cu privire la caracterul penal al faptelor în cauză.

În cele din urmă, Curtea notează că sancțiunea 
pe care ar fi  suportat-o reclamanta era o reducere 
de 10% pentru o perioadă de maxim trei luni a 
indemnizației sale parlamentare. Ea estimează că 
o astfel de sancţiune nu este de natură şi de un 
grad de severitate care să justifi ce califi carea de 
sancțiune penală în sensul art. 6 al Convenției. 

Rezultă că art. 6 al Convenției nu este aplicabil 
în speță sub aspectul său penal. 

11 A se vedea Jusșila împotriva Finlandei, cererea 
nr. 73053/01, § 37, CEDH 2006-XIV.

12 A se vedea dispozițiile Legii nr. 161/2003.
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Motivarea referitoare la art. 8 al Conven -
ției – Reclamanta consideră că mediatizarea 
cazului său a afectat imaginii sa și a vieții de 
familie. Ea invocă în acest sens art. 8 al Convenției:

„1. Orice persoană are dreptul la respectarea 
vieții sale private și de familie, a domiciliului său 
și a corespondentei sale.

2. Nu este admis amestecul unei autorități 
publice în exercitarea acestui drept decât în 
măsura în care aceasta este prevăzut de lege și 
constituie, într-o societate democratică, o măsură 
necesară pentru securitatea națională, siguranța 
publică, bunăstarea economică a țării, apărarea 
ordinii și prevenirea faptelor penale, protecția 
sănătății, a moralei, a drepturilor și libertăților 
altora.”

Curtea consideră util să reamintească că do-
meniul de aplicare al conceptului de „viața 
pri vată” a fost recent clarifi cat în hotărârea 
Bărbulescu împotriva României.13

Curtea precizează că demersul întreprins 
pe plan intern de către reclamantă a fost numai 
de a cere Curții de apel de a condamna ANI la 
publicarea pe pagina sa de internet a deciziei luată 
în favoarea sa. Reclamanta nu a cerut cu această 

ocazie reparații pecuniare pentru prejudiciul 
invocat. Curtea notează de asemenea că, Curtea de 
apel nu a putut examina această cerere în măsura 
în care aceasta era strâns legată de constatările 
sale care concluzionau legalitatea procedurii prin 
care ANI și-a întocmit raportul de evaluare. 

Curtea se îndoiește deci că recursul ales de recla-
mantă a fost cel mai potrivit pentru examinarea 
plângerii sale de către instanţele naționale. Ea 
notează în schimb că Noul Cod Civil consacră 
dreptul la respectarea vieții private și a demnității 
ca și dreptul la imagine. În măsura în care 
reclamanta a considerat că a suferit un prejudiciu 
prin publicarea de către ANI a comunicatelor de 
presă sau prin publicarea diverselor articole în 
presă, ea avea dreptul să depună o acțiune civilă la 
instanțele naționale, pentru a le oferi posibilitatea 
de a echilibra diferitele interese în cauză și de 
a decide, după caz, cu privire la cele mai bune 
metode de reparare. Reclamanta nu a dovedit în 
fața Curții că s-a prevalat de această posibilitate.

Rezultă că această motivare trebuie respinsă 
pentru neepuizarea căilor de recurs interne, cu 
aplicarea art. 35 §§ 1 și 4 al Convenției.

13 Cererea nr. 61496/08, §§ 22, 28 mai 2009.
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V. SEMNAL

NEDISCRIMINA REA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE – VALORI 
FUNDAMENTALE PROMOVATE DE CARTA DIVERSITĂȚII

Asociația de Asistență și Programe pentru 
Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 (APDD – 
Agenda 21) a organizat în data de 17 octombrie 
2018, la Fundaţia Româno-Americană, un 
workshop cu tema „Nediscriminarea și egalitatea 
de șanse – valori fundamentale promovate de 
Carta Diversității”, în cadrul proiectului Euro-
pean IDEAS, coordonat de DOBROVITA – 
Slovenia, cu parteneri din sectorul public și privat 
din Romania, Slovenia și Croația și susținut de 
Comisia Europeană, prin programul DG Justiție 
și Consumatori. În Romania, proiectul este im-
ple mentat de Asociația Asistența și Programe 
pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21, Agenția 
Națională a Funcționarilor Publici și Fundația 
Forum for International Communications.

Manifestarea a fost organizată în contextul în 
care Romania a devenit cea de-a 21 țară europeană 
semnatară a Cartei Diversității1. Scopul acestui atelier 
a fost de a evidenția valorile pe care le promovează 
Carta, respectiv recunoașterea și promovarea diver-
sității, nediscriminării și egali tății de gen, precum și 
de a crește numărul semnatarilor acesteia.

Nediscriminarea şi egalitatea de şanse se afl ă 
printre priorităţile Uniunii Europene. Încă din 
2010 Comisia Europeană a lansat o Platformă 
Europeană a Cartelor Diversităţii, cu scopul de 
a sprijini dezvoltarea şi schimbul de bune prac-
tici între statele membre. Platforma permite 
semnatarilor să se întâlnească, la intervale regu-
late, pentru a împărtăși experiențele lor și pentru 
a dezvolta instrumente comune de lucru. 

Carta Diversităţii, una dintre cele mai efi ciente 
instrumente de recunoaștere și valorizare a diver-
sității și egalității de șanse, stabilește o serie de 
principii generale asumate voluntar de către 
semna tari, cu scopul de a promova diversitatea, 
non-discriminarea, incluziunea și egalitatea de 
șanse la locul de muncă. Platforma Cartei reuneşte 
la aceeași masă grupuri cointeresate dintre cele 
mai diverse, reprezentând o excelentă platformă 
de dezbatere în jurul managementului diversității.

1 A se vedea textul Cartei http://www.cartadiversitatii.
ro/textul-cartei-diversitatii.

În România, Carta Diversității își propune să 
motiveze organizațiile semnatare să recunoască 
și să extindă avantajele integrării diversității în 
practicile organizaționale și de resurse uma ne. 
Prin semnarea și recunoașterea Cartei, diver si-
tatea capătă dimensiuni practice și devine parte 
integrantă în cultura organizațională. 

În cadrul manifestării domnul Eugen Crai, 
ambasador al Cartei Diversității, în intervenția 
sa „Statul de drept și respectarea principiului 
nediscriminării și egalității de gen”, a evidențiat 
că principiile nediscriminării și egalității de șanse 
se afl ă printre prioritățile Uniunii Europene, 
insistând ca în cadrul societăţii româneşti diver-
sitatea, egalitatea de şanse şi incluziunea socială 
să devină valori recunoscute şi respectate.

De asemenea Doamna Nina Cugler, președinta 
APDD – Agenda 21, a făcut o prezentare a 
proiectului European IDEAS (Incluziune. Diver-
sitate. Egalitate. Conştientizare. Succes) precum și 
o prezentare a obiectivelor Cartei și a benefi ciilor 
managementului diversității în recrutarea forței 
de muncă, îmbunătățirea comu nicării interne în 
cadrul companiilor și instituțiilor și reducerea 
riscului de confl icte de muncă.

Doamna Alina Constantinescu, a prezentat stra-
tegia de implementare a Cartei în cadrul British 
Council și a avantajelor managementului diversității, 
prin monitorizarea anuală a pro gre selor înregistrate 
în atingerea obiectivelor Cartei Diversității.

Proiectul, care se desfășoară în perioada 1 ia-
nuarie 2017 – 31 decembrie 2018, va contribui 
la asigurarea unui nivel mai bun de informare a 
benefi ciarilor direcți ai proiectului, precum și 
a publicului larg, în ceea ce privește principiul 
nediscriminării, respectarea drepturilor omului, 
egalitatea de șanse, managementul diversității.

Prin această manifestare s-a urmărit ca prin 
eforturile tuturor celor care au semnat şi care vor 
semna Carta Diversității să se asigure respectarea 
valorilor și a principiilor care defi nesc statul de drept 
în România, precum şi a angajamentelor asumate 
ca membru al ONU şi al Uniunii Europene.

Olivia Florescu
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9 NOIEMBRIE, ZIUA INTERNAŢIONALĂ DE COMBATERE 
A FASCISMULUI ȘI ANTISEMITISMULUI

Holocaustul, fascismul şi antisemitismul con-
tinuă să se manifeste sub forme noi, iar combaterea 
extremismului în zilele noastre nu reprezintă un 
act radical, ci o necesitate.

La campania de combatere a fascismului şi 
antisemitismului, iniţiativă a comunităţii inter-
na ţionale de a crea un front comun împotriva 
violenţelor şi a ideologiilor inspirate de ură şi 
xenofobie, s-a alăturat şi evenimentul „Apărători 
ai drepturilor omului în acţiune”.organizat de 
IRDO în parteneriat cu Colegiul Naţional Spiru 
Haret în cadrul proiectului „Şcoala Altfel”.

Ziua de 9 noiembrie are două semnifi caţii: 
comemorarea victimelor progromului din 1938, 
supranumită „Kristallnacht” – „Noaptea de 
cris tal” sau „Noaptea vitrinelor sparte”, când 
autorităţile fasciste au incitat la violenţă populaţia 
şi studenţimea germană. Astfel, au fost incendiate 
sinagogi şi au fost distruse vitrinele magazinelor 
evreieşti, iar proprietarii acestora au fost agresaţi 
fi zic, alţii ucişi, iar alţii au fost arestaţi şi trimişi în 
lagărele de concentrare. Aşa a început prigonirea 
evreilor, 9 noiembrie reprezentând în mod simbo-
lic data declanşării Holocaustului.

Cea de a doua semnifi caţie a acestei zile, de 
9 noiembrie, pentru societatea contemporană 
este lansarea către publicul larg a unui semnal de 
alarmă în scopul conştientizării pericolului actual 
al mişcărilor naţionaliste şi de extremă dreaptă a 
căror recurenţă atinge un indice îngrijorător la ora 
actuală.

După Holocaust şi încheierea celui de al Doilea 
Război Mondial s-a căutat o cale de cooperare 
între naţiuni. Astfel a luat naştere Organizaţia 
Naţiunilor Unite, iar Carta ONU, Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia 
cu privire la actele de Genocid consfi nţeau un 
angajament pentru respectarea egalităţii şi a 
drepturilor omului. 

În cadrul evenimentului, elevii claselor X –XI au 
prezentat din perspectivă proprie lupta împotriva 
neofascismului şi a reapariţiei mesajelor motivate 
de ură, xenofobie şi extremism. Au prezentat 
sub diferite forme: videoclipuri, afi şe, articole, 
poveşti de viaţă pe tema recurenţei extremismului. 

De asemenea, s-a discutat despre Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului, subliniindu-
se în mod special asupra art. 18 – libertatea de 
gândire și de conștiință, libertatea religioasă; 
art. 19 – libertatea de opinie și de exprimare și 
art. 20 – libertatea de adunare pașnică și de 
asociere. 

Din dezbaterile ce au urmat a reieşit faptul 
că discursul motivat de ură, intensifi cat şi în 
contextul valului migraţionist se proliferează 
cu uşurinţă şi extrem de rapid prin intermediul 
reţelelor de socializare. Acesta a fost unul dintre 
subiectele de mare interes care a captat atenţia 
tuturor participanţilor.

S-a vorbit şi despre rolul artei – cinematografi e, 
literatură, muzică, pictură – care poate fi  o 
armă puternică în combaterea discriminării şi a 
violenţei. Activismul poate deveni extrem de 
efi cient prin intermediul creaţiei artistice. 

În încheiere, s-a subliniat că tinerilor, ca 
cetăţeni europeni activi, le revine responsabilitatea 
respectării şi promovării egalităţii în drepturi 
pentru păstrarea şi transmiterea mai departe 
a idealurilor şi principiilor consfi nţite prin 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 
Drepturile fi ecăruia nu trebuie să reprezinte 
doar un ideal abstract. Numai prin exercitarea 
şi respectarea lor de către fi ecare persoană, vom 
putea trăi în siguranţă într-o societate a păcii, 
eliberată de ură. 

Timpul care s-a scurs de la Holocaust nu trebuie 
să fi e un pretext pentru scufundarea treptată în 
uitare a acestei tragedii a umanităţii, deoarece cu 
cât vom uita ceea ce s-a întâmplat, cu atât vom fi  
mai expuşi la noile valuri de ură şi violenţă.

Pentru materialele video şi afi şele din cadrul 
prezentării, IRDO a avut ca în fi ecare an, sprijinul 
organizaţiei UNITED for Intercultural Action 
– reţeaua europeană de ONG-uri care militează 
împotriva naţionalismului, neofascismului, 
pentru drepturile migranţilor, refugiaţilor şi ale 
minorităţilor, a cărei activitate este susţinută de 
560 de ONG-uri din întreaga lume.

Daniela Albu
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O VIAŢĂ FĂRĂ VIOLENŢĂ ESTE DREPTUL FIECĂREI FEMEI 

La doi ani după ratifi carea de către România a 
Convenţiei de la Istanbul, în ciuda unei legislaţii 
naţionale favorabile, violenţa împotriva femeilor 
s-a agravat faţă de anul trecut, iar fenomenul este 
considerat şi recunoscut la nivel guvernamental 
ca fi ind un fl agel. 

Deşi iniţial răneşte individual, violenţa are con-
secinţe nefaste asupra familiei şi a societăţii. Mai 
mult decât atât, aşa cum precizează Secretarul 
General al ONU în mesajul său din acest an 
cu prilejul Zilei internaţionale de combatere a 
violenţei împotriva femeilor, „violenţa este şi o 
problemă profund politică, legată de o problematică 
vastă privind puterea şi controlul în societate.” O 
societate care nu oferă femeilor posibilitatea de 
a scăpa din situaţii abuzive, sau în care legislaţia 
nu este implementată în aşa fel încât să se acorde 
credibilitate victimelor, o societate care le refuză 
femeilor ocuparea unor posturi de decizie sau care 
discriminează femeile la nivel salarial în comparaţie 
cu colegii lor bărbaţi, va rămâne o societate în care 
violenţa şi atitudinile discriminatorii sunt permise şi 
acceptate. Acestea vor continua să reprezinte obsta-
cole în vederea atingerii obiectivelor dezvoltării 
durabile ale Agendei 2030.

În iulie 2017, Comitetul ONU privind elimi-
narea tuturor formelor de discriminare împotriva 
femeilor (CEDAW) a formulat recomandări pri-
vind implementarea de către România a Convenţiei 
ONU pentru eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor. Astfel, Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în contextul 
priorităţilor sale strategice îşi propune să funcţio-
neze ca o punte de legătură între autorităţi, 
socie tatea civilă şi toţi factorii interesaţi pentru 
implementarea prevederilor Convenţiei de către 
România şi implicit pentru atingerea obiectivelor 
Agendei 2030.

Luni 26 noiembrie, a avut loc la sediul IRDO 
dezbaterea cu tema „O viaţă fără violenţă este 
dreptul fi ecărei femei” organizată în parteneriat 
cu Asociaţia Femeilor din România – Împreună 
(AFRI) cu prilejul Zilei Internaţionale a Combaterii 
Violenţei Împotriva Femeilor şi a perioadei celor 
16 zile de activism (numită şi zilele portocalii), 
25 noiembrie – 10 decembrie. 

Este o realitate faptul că violenţa domestică 
s-a amplifi cat faţă de anul trecut. Conform datelor 

Ministerului Public, IGPR și INML, 26% din 
omoruri au avut loc în familie în 2017, iar din 
36.245 de fapte de violență în familie sesizate 
în 2017, au ajuns în instanță doar 4% (1.491 
inculpați). Femeile sunt principalele solicitante 
a ordinului de protecție, în aproximativ 90% 
din cazuri, dar numai 43% dintre cereri au fost 
acceptate de la introducerea acestuia.

Ţinând cont de realitatea din societatea româ-
nească şi ca urmare a recentelor modifi cări pe 
plan legislativ, prin această dezbatere IRDO şi-a 
propus identifi carea unor noi modalităţi şi căi 
de comunicare între Institut şi actorii implicaţi 
în combaterea violenţei împotriva femeilor. Prin 
intermediul grupului de lucru constituit şi extins 
faţă de anul trecut s-au analizat consecinţele actelor 
de violenţă domestică asupra familiei şi societăţii, 
dar mai ales s-au identifi cat problemele cu care 
se confruntă factorii implicaţi în combaterea 
violenţei împotriva femeilor.

În cuvântul său de deschidere, dl. dr. Adrian 
Bulgaru, director IRDO, a subliniat rolul şi im-
plicarea Institutului ca liant între autorităţi şi 
societatea civilă, precum şi principalele arii stra-
te gice pe care IRDO îşi axează activitatea în 
domeniul drepturilor femeilor: educaţia, promo-
varea egalităţii de şanse şi accesul la justiţie, 
com baterea promovării unei imagini stereotipe 
a femeii în mass-media, accesul la servicii de 
să nătate, categoriile vulnerabile şi trafi cul de 
persoane, combaterea violenţei şi accesul la in-
for mare în mediul rural. Prin activităţile sale de 
formare, organizarea de seminarii, dezbateri, sim-
pozioane și campanii de conştientizare IRDO 
pro movează respectarea drepturilor femeii şi 
combaterea violenţei domestice. 

În continuare s-a dat citire mesajului Secreta-
rului General al ONU, Antonio Guterez, mesaj 
unic prin sinceritatea sa, deoarece se recunoaşte 
în mod public că există cazuri de hărţuire sexuală 
şi abuzuri chiar în rândul angajaţilor ONU sau 
acte de acest fel comise de către forţele ONU de 
menţinere a păcii afl ate în misiune lansându-se 
un apel ferm de combatere prin toate mijloacele, 
a oricăror forme de exploatare sexuală. O altă 
campanie de combatere a hărţuirii sexuale a 
fost lansată în acest an cu deviza #Hear me too 
(Ascultaţi-mă şi pe mine), prin care victimele 
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hărţuirii sexuale sunt invitate să îşi spună poves-
tea lor pentru a demasca agresorii şi pentru a 
împiedica repetarea unor astfel de abuzuri.

Preşedinta Asociaţiei Femeilor din România 
Împreună (AFRI), dna Corina Pagu, a făcut 
refe rire la necesitatea unei mai bune informări 
cu privire la drepturile femeilor în România, 
pentru ca acestea să poată deveni active în lupta 
împotriva sărăciei şi a violenţei, în afi rmarea lor 
pe piaţa muncii sau în iniţiative antreprenoriale. 
Conştientizarea opiniei publice reprezintă un 
element cheie în stoparea violenţei. 

Pornind de la noutăţile apărute în domeniul 
legislativ, grupul de lucru a analizat barierele cu 
care se confruntă cei care activează în domeniul 
combaterii violenţei. Îmbucurătoare a fost 
pre zenţa unor ONG-uri membre ale Reţelei 
pentru combaterea violenţei împotriva femeilor 
(asociaţia SOLWODI, fundaţia Sensiblu, Asocia-
ţia Anais), reprezentanţi ai SIRDO, ai Nazarcea 
Grup DGASPC şi ai poliţiei române. Au fost 
discutate as pecte privind aplicarea Legii nr. 
174/2018 pri vind modifi carea şi completarea Legii 
nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie – cu referire la ordinul de 
protecţie provizoriu ce poate fi  emis şi semnat de 
către poliţistul afl at în exerciţiul funcţiunii1.

De asemenea, prin Hotărârea de Guvern 
nr. 365/24.05.20182, a fost aprobată Strategia 
națională privind promovarea egalității de șanse 
între femei și bărbați și prevenirea și combaterea 
violenței domestice pentru perioada 2018-2021, 
precum și a Planului operațional pentru perioada 
2018 – 2021 pentru implementarea Strategiei.

Prin acest act se defi neşte clar rolul Agenţiei 
Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între 
Femei şi Bărbaţi de a promova principiul 
egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor 
de discriminare pe criteriul de sex şi asigurării 
integrării perspectivei de gen în toate politicile 

1 Art. 224. 
(1) Prin ordinul de protecție provizoriu se dispun, 

pentru o perioadă de 5 zile, una ori mai multe măsuri de 
protecție, apte să contribuie la diminuarea riscului iminent 
constatat, dintre următoarele obligații sau interdicții:a) 
evacuarea temporară a agresorului din locuința comună, 
indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate; 
b) reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor în locuința 
comună;c) obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe 
minime determinate față de victimă, față de membrii familiei 
acesteia, astfel cum sunt defi niți potrivit prevederilor art. 5 

2 Publicată în Monitorul Ofi cial, Partea I, nr. 465/06.06.2018.

şi programele naţionale. Hotărârea are în vedere 
înfi inţarea, sau după caz, dezvoltarea unor servicii 
destinate protecţiei victimelor violenţei în familie, 
în paralel cu asigurarea capacităţii instituţionale de 
implementare a proiectelor în sprijinul acestora, 
şi asigurarea unor mijloace materiale şi resurse 
umane sufi ciente care să conducă la împuternicirea 
femeilor si la eliminarea inegalităţii de gen la 
toate nivelurile”, se arată în document. 

În contextul evoluţiei legislaţiei în domeniu, 
a fost menţionată şi Legea nr. 35/2017 privind 
completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru 
prevenirea si combaterea violentei in familie3.

Reprezentanţii ONG-urilor au evidențiat di-
fi  cultățile cu care se confruntă în activitatea 
organizaţiilor lor și lacunele existente în imple-
men tarea legislaţiei. De asemenea, au fost 
prezen tate exemple de cazuri concrete şi de bune 
practici, au fost discutate aspectele privind lipsa 
de încredere a victimelor în sistemul judiciar, 
faptul că reprezentanţii autorităţilor de multe ori 
nu le acordă credibilitate, precum şi faptul că se 
continuă propagarea imaginii stereotipe a femeii 
în materiale publicitare. 

Un element de importanţă majoră continuă să 
fi e lipsa datelor privind numărul plângerilor şi 
deciziilor judecătoreşti referitoare la discriminarea 
femeilor. De asemenea, este necesară o mai 
bună monitorizare a situaţiilor în care ordinul 
de protecţie este încălcat de agresor. Aşa cum au 
precizat şi reprezentantele asociaţiei SOLWODI 
multe victime aleg tăcerea. Ceea ce înseamnă că 
toate datele statistice existente se referă numai la 
actele de violenţă care au fost raportate. Acesta 
este doar vârful aisbergului, fi indcă numărul 
victimelor care aleg tăcerea este incredibil de 
mare. Cu dăruire şi cu înţelegere pentru situaţiile 
delicate, SOLWODI oferă consiliere psihologică 
şi asistenţă socială acestor victime neştiute de 
nimeni, militând pentru readaptarea lor la o viaţă 
normală, lipsită de violenţă şi pentru recâştigarea 
încrederii în sine a acestor femei.

În urma discuțiilor s-a propus ca la viitoarele 
întâlniri să fi e invitaţi şi judecători pentru exem-
plifi carea modalităţilor de soluţionare a cazurilor 
de violenţă domestică.

Daniela Albu
3 Publicat în Monitorul Ofi cial, Partea I nr. 214 din 

29 martie 2017.
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ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

În fi ecare an, pe 3 decembrie este sărbătorită 
ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi, 
proclamată prin Rezoluţia 47/3 din 1992 de 
către Adunarea Generală a ONU. Prin marcarea 
acestei zile comunitatea internaţională îşi 
propune promovarea unei mai bune înţelegeri 
a numeroaselor probleme cu care se confruntă 
persoanele cu dizabilităţi, în vederea susţinerii 
demnităţii şi a drepturilor acestora. Tema aleasă 
pentru acest an este „Împuternicirea persoanelor 
cu dizabilităţi, asigurarea incluziunii şi egalităţii” 
şi se axează pe incluziune în conses cu obiectivele 
dezvoltării durabile ale Agendei 2030. Planul 
ambiţios al Agendei de „a nu lăsa pe nimeni în 
urmă” îşi propune canalizarea tuturor resurselor 
umane şi fi nanciare existente pentru a realiza o 
lume a păcii şi prosperităţii în care demnitatea 
fi ecărei persoane este respectată.

Pentru că mai mult de jumătate din populaţia 
globului trăieşte în zone urbane, realizarea unei 
dezvoltări durabile depinde în cea mai mare măsură 
de felul în care suntem capabili să transformăm şi 
să gestionăm spaţiul urban. În contextul atingerii 
obiectivului 11 al Agendei 2030: „dezvoltarea 
orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fi e 
deschise tuturor, sigure, adaptabile şi durabile”, 
pentru o dezvoltare reală a oraşelor este nevoie de 
participarea deplină şi egală a tuturor persoanelor, 
inclusiv a celor cu dizabilități, în toate sferele 
societăţii, dar şi de crearea unui mediu prietenos 
şi accesibil pentru acestea.

Cu acest prilej, Institutul Român pentru 
Drepturile Omului a răspuns invitaţiei de a vizita 
Nazarcea Grup având astfel ocazia să cunoască 
în mod direct curajul, abilităţile, devotamentul 
profesional şi modestia angajaţilor cu dizabilităţi. 
Este cu siguranţă un exemplu de succes privind 

viaţa independentă şi autonomia persoanelor cu 
dizabilităţi, un exemplu care sperăm ca în viitor 
să fi e preluat la nivel naţional.1

Pornind de la ideea că „fi ecare persoană 
cu dizabilităţi încadrată în muncă reprezintă o 
valoare adăugată societăţii şi comunităţii din 
care face parte”, Nazarcea Grup, cea mai mare 
unitate protejată autorizată din ţară, dezvoltă şi 
promovează servicii în domeniul inserţiei socio-
profesionale şi al integrării în muncă a persoanelor 
cu dizabilităţi. În afara celor 70 de locuri de muncă 
ocupate de persoane cu dizabilități, structura 
funcționează și ca o platformă care asigură mediul 
formal de învățare și pregătire pentru piața liberă 
a muncii. Odată ce se perfecţionează angajaţii 
sunt încurajaţi să urmeze o carieră în domeniul 
ales aplicând pentru un nou loc de muncă, iar 
dacă aleg să rămână pot să împărtăşească din 
cunoştinţele şi experienţa lor profesională noilor 
veniţi. 

Reprezentanţii IRDO au dorit ca în această 
zi să cunoască calităţile, talentul şi participarea 
oamenilor cu dizabilităţi în viaţa societăţii. 
Vizitând atelierele de brutărie, croitorie, tipografi e, 
ceramică decorativă, spălătorie, călcătorie textile 
şi spălătorie auto au întâlnit oameni speciali care 
muncesc cu dăruire în domeniul ales. 

Activitatea Nazarcea Grup reprezintă un 
model de urmat privind responsabilizarea 
comunităţii prin intermediul diversifi cării 
serviciilor educaţionale şi sociale şi invită la 
refl ecţie cu privire la schimbarea mentalităţilor şi 
atitudinilor care încă pun bariere în calea afi rmării 
şi dezvoltării persoanelor cu dizabilităţi.

Marius Mocanu

1 A se vedea https://nazarceamag.ro/?fbclid=IwAR3uFL
m36Cb8PCrnSFamvKq7nHTanV-5me5ctcmKJ4BMQvD-
UykdPQrhVKE.
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ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI

În contextul aniversării a 70 de ani de la adoptarea 
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi a 25 
de ani de la adoptarea Principiilor de la Paris privind 
rolul instituţiilor naţionale pentru promovarea şi 
protecţia drepturilor omului, Institutul Român pen-
tru Drepturile Omului, Comisia pentru drepturile 
omu lui, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru drepturile 
omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a Sena-
tului, au organizat, în data de 10 decembrie 2018, 
conferinţa „Rolul instituţiilor naţionale pen tru 
drepturile omului în contextul provocărilor actua-
le”, ce a avut loc la Muzeul Municipiului Bucureşti, 
Palatul Şuţu.

Evenimentul a constituit un dialog, deschis 
şi constructiv, între instituţiile cu atribuţii şi 
preocupări în domeniul promovării şi protecţiei 
drepturilor omului, mediu academic şi organizaţiile 
neguvernamentale cu preocupări în domeniu şi a 
avut ca teme de dezbatere: „Instituţiile naţionale 
pentru drepturile omului – cadru deschis de dialog 
şi iniţiative comune” şi „Mijloace şi căi de acţiune 
ale instituţiilor naţionale pentru promovarea şi 
protecţia drepturilor omului”.

În deschidere, au fost prezentate mesajul d-lui 
deputat Iusein Ibram, preşedintele Comisiei 
pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor şi 
mesajul d-lui senator Dorin Valeriu Bădulescu, 
președintele Comisiei pentru drepturile omului, 
egalitate de şanse, culte şi minorităţi a Senatului.

Domnul Gabriel Vockel, director adjunct 
al UNICEF România, a subliniat, în discursul 
de deschidere, câteva dintre aspectele pozitive 
identifi cate în ceea ce priveşte măsurile şi acţiunile 
autorităţilor române vizând protejarea drepturilor 
copilului, dar şi unele elemente care ar necesita 
îmbunătăţiri, conform celor mai recen te observaţii şi 
recomandări ale Comitetului pentru implementarea 
Convenţiei privind drep tu rile Copilului din 2017 
privind România. Dintre aspectele pozitive, amintim 
demersul de reînfi inţare a ANPCA (Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Adopţie) şi, respectiv, faptul că România este prima 
ţară din regiune care respinge instituţionalizarea 
minorilor sub 7 ani. Pe de altă parte, există şi unele 
lucruri de îndreptat, exemplifi cându-se patru linii 
directoare în care s-ar putea implementa politici 
mai ample şi mai efi ciente: nediscriminarea, accesul 
la servicii de sănătate şi la educaţie, reducerea 
violenţei în şcoală şi familie, accesul la resurse. 

În încheiere, Gabriel Vockel şi-a exprimat, în 
numele organizaţiei UNICEF, dorinţa de a sprijini 
autorităţile române şi societatea civilă în demersul 
acestora de a crea şi aplica politici efi ciente pentru 
realizarea drepturilor copilului.

În prima secţiune a conferinţei, moderată de 
d-na deputat Adriana Săftoiu, au fost prezentate 
şi analizate aspecte privind activitatea instituţiilor 
naţionale cu atribuţii în domeniul drepturilor omu-
lui, evoluţiile aduse de cele mai recente modifi cări 
legislative privind mandatul acestora, dar şi provo-
cările cu care se confruntă. Au luat cuvântul d-ul 
Zsolt Molnar, adjunct al Avocatului Poporului 
pentru domeniul drepturilor omului, egalitate 
de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi 
minorităţi naţionale, d-ul Gheorghe Aștileanu, 
vicepreşedinte al Consiliului de monitorizare a 
implementării Convenţiei ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi, subcomisar de poliţie 
Ionel Floretin Creţa, inspector general adjunct, 
Inspectoratul General pentru Imigrări și d-na 
Daniela Tontsch, președinte al Consiliului Național 
al Dizabilității din România.

Secţiunea a II-a, „Mijloace şi căi de acţiune 
ale instituţiilor naţionale pentru promovarea şi 
protecţia drepturilor omului”, a constituit un 
atelier de dezbatere, moderat de domnul Adrian 
Bulgaru, director al IRDO. Perspectiva oferită de 
participanţii, proveniți din variate zone de interes, 
cu privire la problemele actuale cu care se confruntă 
persoanele vârstnice, femeile, copiii, persoanele cu 
dizabilități în România, precum si aspecte privind 
accesul la educație si educația pentru drepturile 
omului, implementarea Agendei 2030. Discuțiile 
au creat premizele unor viitoare acțiuni comune 
și colaborări a actorilor implicaţi direct şi indirect 
în protejarea şi promovarea drepturilor omului, 
care să contribuie la îmbunătăţirea respectării 
drepturilor omului în ţara noastră 

Aşa cum sublinia şi Secretarul general al 
Naţiunilor Unite, Antonio Guterres în mesajul său 
„Acum, mai mult decât oricând datoria noastră 
comună este cât se poate de clară: Să intervenim 
pentru apărarea drepturilor omului – pentru toţi, 
pretutindeni”. 

În cadrul evenimentului a avut loc şi expoziţia 
de desene ale copiiilor participanţi la Concursul 
„Democraţie şi toleranţă” şi a celor premiaţi în 
cadrul concursului „E timpul pentru toleranţă”.

Daniela Albu
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DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI

În cadrul manifestărilor organizate cu prilejul 
Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, a avut 
loc la Ploieşti, pe 11 decembrie 2018, a VIII-a 
ediţie a Simpozionul naţional „Drepturile şi liber-
tăţile fundamentale ale omului” ce s-a înscris 
în cadrul proiectului „70 de ani cu încredere în 
respectarea drepturilor noastre”, organizat de 
Fundaţia „Adolescenţa” şi Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Biblioteca 
Judeţeană „Nicolae Iorga”, Inspectoratul Şcolar 
al Judeţului Prahova şi Casa Corpului Didactic 
Prahova. Evenimentul s-a desfăşurat la Biblioteca 
Judeţeană „Nicolae Iorga” din cadrul Palatului 
Culturii din Ploieşti.

Manifestarea a cuprins mai multe secţiuni: 
o secţiune consacrată cadrelor didactice şi 
documentariştilor – Cercetare didactică privind 
cunoaşterea şi respectarea drepturilor omului 
şi două secţiuni destinate elevilor privind expe-
rienţele extraşcolare şi culturale (proză scurtă, 
desene, poezie, articol jurnalistic, videoclip, etc.).

Reuniunea a fost moderată de doamna prof. 
Aura Crăiţaru – preşedintele Fundaţiei „Adoles-
cența”, care în cuvântul de deschidere a evidenţiat 
semnifi caţia Zilei internaţionale a drepturilor 
omului şi a celei de a 70 –a aniversări a Declaraţiei 
Universale a Drepturilor Omului.

Domnul dr. Adrian Bulgaru, director al IRDO, 
a subliniat, de asemenea, importanţa şi semni-
fi caţia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, 
precizând că fi ecare în parte şi toţi împreună, 
trebuie să cunoaştem aceste drepturi, să le 
respectăm, să le punem în echilibru cu obligaţiile 
care decurg din aceste drepturi şi să manifestăm 
o mai mare toleranţă pentru cei din jurul nostru, 
deoarece o societate democratică este o societate 
incluzivă.

Declaraţia reprezintă izvorul, originea tutu ror 
reglementărilor internaţionale, regionale şi naţio-
nale care şi-au propus promovarea şi garantarea 

drepturilor civile, politice, economice, sociale şi 
culturale ale tuturor oamenilor. Pentru ca acest 
document să nu rămână, încă sub diferite aspecte, 
numai un ideal, un rol esenţial revine statelor, 
instituţiilor, dar şi societăţii civile de a asigura o 
mai bună cunoaştere a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului în primul rând prin 
educaţia pentru drepturile omului şi educaţia 
pentru valori.

Drepturile omului joacă un rol important 
între obiectivele dezvoltării durabile, deoarece 
în absenţa demnităţii umane, nu se poate realiza 
dezvoltarea durabilă. Drepturile omului sunt 
motivate de progresul obiectivelor dezvoltării 
dura bile şi obiectivele dezvoltării durabile sunt 
determinate de progresul în domeniul drepturilor 
omului.

Ziua internaţională a drepturilor omului re-
pre zintă, an de an, o zi a solidarităţii în toată 
diversitatea sa şi un moment de refl ecţie pentru 
instituţiile statului, societatea civilă şi cetăţeni 
asupra faptului că drepturile şi libertăţile funda-
mentale ale omului nu pot fi  dispreţuite, încălcate 
sau ignorate.

În cadrul lucrărilor simpozionului au fost citite 
și mesajele Secretarului General ONU, domnul 
Antonio Guterres care îndeamnă „să intervenim 
pentru apărarea drepturilor omului – pentru toţi, 
pretutindeni”, precum şi al Înaltului Comisar 
ONU pentru drepturile omului doamna Michelle 
Bachelet.

La manifestare au fost prezenţi elevi şi profe-
sori îndrumători de la Colegiul economic „Virgil 
Madgearu” Ploieşti, Liceul „Simion Stolnicu” 
Comarnic, precum şi mulţi alţi invitaţi din dome-
niul dreptului umanitar, scriitori, cadre didactice, 
documentarişti etc.

Olivia Florescu

1 A se vedea https://www.facebook.com/adolescenta08..
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VI. REMEMBER

ACTIVITĂŢI PROPRII SAU ÎN COLABORARE

Program educativ cu tema „Rolul educaţiei 
în societatea actuală”, organizat de Colegiul 
Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești în 
parteneriat cu Fundaţia „Adolescenţa” și Institutul 
Român pentru Drepturile Omului, cu ocazia Zilei 
Mondiale a Educaţiei (5 octombrie 2018)

Curs de formare privind „Dreptul la protecție 
al copilului”, organizat în parteneriat cu United 
Way România cu participarea personalului 
(directori, coordonatori de proiecte, pedagogi 
şcolari, asistenţi sociali, profesori) din cadrul 
organizațiilor: Asociaţia Touched Romania, 
Fundaţia YOYO, Fundaţia Providenţa, Asociaţia 
Ana şi copiii, Asociaţia Arhidiacon Ştefan, Şcoala 
Rut, Asociaţia Lindenfeld, Fundaţia Inocenţi, 
Liceul Mihail Kogălniceanu, Asociaţia ROI 
(10 octombrie 2018)

Întâlnire cu Avocatul Poporului privind viitoare 
acțiuni și inițiative ale celor două instituții cu 
atribuţii şi preocupări în domeniul promovării şi 
protecţiei drepturilor omului (12 octombrie 2018)

Eveniment dedicat egalităţii de gen, organizat 
de Liceul Tehnic „Carol I” în cadrul proiectului 
cofi nanţat prin programul Erasmus cu tema „La 
langue française comme outil d’ouverture sur le 
monde – Limba franceză ca instrument de des-
chidere către lume” în parteneriat cu Institutul 
Francez, Inspectoratul Şcolar, Institutul Român 
pentru Drepturile Omului, Proedus – Centrul 
de Proiecte Educaționale și Sportive București 
etc., cu participarea elevilor școlilor partenere 
din Franța, Italia, Bulgaria și Portugalia 
(16 octombrie)

Prezentarea proiectelor educaționale ale ele-
vilor premiaţi la concursurile naţionale privind 
drepturile omului ai Şcolii gimnaziale „George 
Poboran” din Slatina (19 octombrie 2018)

Acțiuni de promovare a educației pentru 
drepturile copilului, organizate în cadrul partene-
riatului cu Școala gimnazială „Take Ionescu” din 
Râmnicu Vâlcea (19 octombrie 2018)

Atelier cu tema „Drepturile omului în sistemul 
ONU”, consacrat Zilei Organizaţiei Naţiunilor 
Unite și organizat la Centrul de Documentare 
şi Informare al Colegiului „Spiru Haret” din 

Ploieşti, în parteneriat cu Fundaţia „Adolescenţa” 
și Institutul Român pentru Drepturile Omului 
(24 octombrie 2018) 

Etapa județeană de jurizare a materialelor 
participante la cea de-a IX-a ediție a Concursului 
naţional de creativitate didactică în domeniul 
materialelor auxiliare destinate educaţiei pentru 
drepturile omului, democraţie şi o cultură a păcii 
și prezentarea expoziției naționale cu lucrările 
selectate ale elevilor din București, Caraş-Severin, 
Maramureş, Brăila și Cluj organizate la Casa 
Corpului Didactic Cluj în parteneriat cu Institutul 
Român pentru Drepturile Omului şi Ministerul 
Educaţiei Naţionale (2 noiembrie 2018)

Întâlnirea Grupului de lucru privind respecta-
rea drepturilor persoanelor vârstnice și îngrijirea 
acestora, organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului cu participarea reprezentanților 
din partea Fundației Principesa Margareta; Crucea 
Alb-Galbenă și Revera Medical (7 noiembrie 
2018)

Evenimentul cu tema „Apărători ai drepturilor 
omului în acţiune”, organizat de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului în parteneriat cu 
Colegiul Naţional „Spiru Haret” din București, 
în cadrul campaniei de combatere a fascismului 
şi antisemitismului cu ocazia Zilei internaţionale 
de combatere a fascismului şi antisemitismului 
(9 noiembrie 2018)

Curs de formare privind „Politici şi bune practici 
pentru eliminarea tendinţelor discriminatorii în 
rândul elevilor sau al cadrelor didactice față de 
persoanele cu dizabilități” organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Colegiul Tehnologic „Dimitrie Gusti” din 
București, cu participarea personalului didactic şi 
auxiliar al instituţiei de învăţământ (15 noiembrie 
2018)

Dezbatere cu tema „Toleranţa şi drepturile 
omu lui” și concursul de afi șe „E timpul pentru to-
leranţă” organizate și desfășurate la Şcoala gimna-
zială „Mihai Viteazul” din Pucioasa cu ocazia Zilei 
internaționale a toleranței (16 noiembrie 2018)

Concurs de eseuri „Democrație și toleranță” 
orga nizat în parteneriat cu Școala gimnazială 



DREPTURILE OMULUI 117

nr. 113 în cadrul manifestărilor dedicate Zilei 
mondiale a toleranței (16 noiembrie 2018)

Atelier cu tema „Sunt copil, am drepturi”, 
orga  nizat, pentru marcarea Zilei internaţionale 
a drepturilor copilului și a Zilei internaționale 
de prevenire a abuzului asupra copilului, de 
Şcoala Gimnazială „Radu Stanian” din Ploieşti, 
Asociaţia „Adolescenţa” și Institutul Român 
pentru Drepturile Omului (19 noiembrie 2018)

Ateliere interactive dedicate „Toleranţei, em-
pa  tiei şi acceptării reciproce” organizate cu 
prilejul Zilei internaţionale a drepturilor copilului, 
în parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 117 din 
Bucureşti, cu participarea elevilor care studiază 
potrivit programei școlare drepturile copilului (20 
noiembrie 2018)

Lansarea Concursului de eseuri de Ziua 
Culturii Naţionale care se va desfășura în perioada 
20 noiembrie – 20 decembrie 2018 organizat de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului în 
parteneriat cu Grupul Editorial Corint şi Muzeul 
Municipiului Bucureşti (20 noiembrie 2018)

Curs interactiv cu tema „10 obstacole în calea 
comunicării” organizat în parteneriat cu Şcoala 
Gimnazială „prof. Ion Vişoiu” în cadrul proiectului 
intercultural desfăşurat la nivelul unităţii de 
învăţământ „Împreună pentru comunitate în An 
Centenar” (21 noiembrie 2018)

Dezbatere cu tema „O viaţă fără violenţă este 
dreptul fi ecărei femei” organizată în parteneriat 
cu Asociaţia Femeilor din România – Împreună 
(AFRI) cu prilejul Zilei internaţionale a combaterii 
violenţei împotriva femeilor şi a campaniei 
internaționale a celor 16 zile de activism, numite 
şi „zilele portocalii”, care debutează pe 25 noiem-
brie şi se încheie în data de 10 decembrie – Ziua 
Internaţională a Drepturilor Omului (26 noiembrie 
2018) 

Atelier vizând educația pentru drepturile 
omului, organizat în parteneriat cu Școala Gimna-
zială nr. 88 din București pentru o mai bună 
cunoaștere a drepturilor, dar și a problemelor 
persoanelor cu dizabilități, în cadrul manifestărilor 
dedicate Zilei internaționale a persoanelor cu 
dizabilități (3 decembrie 2018)

Vizita reprezentanților Institutului Român 
pentru Drepturile Omului la Nazarcea Grup, cea 
mai mare unitate protejată autorizată din ţară, 
care dezvoltă şi promovează servicii în domeniul 
inserţiei socio-profesionale şi al integrării în 
muncă a persoanelor cu dizabilităţi, o poveste de 
succes şi care invită la refl ecţie asupra schimbării 
mentalităţilor şi atitudinilor față de afi rmarea 
şi dezvoltarea persoanelor cu dizabilităţi 
(3 decembrie 2018)

Dezbatere cu tema „Rolul educației pentru 
drepturile omului în cultivarea și promovarea 
atitudinii și comportamentului pozitiv, al 
respectului față de valori”, organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului cu participarea 
studenților de la Universitatea „Titu Maiorescu” 
(4 decembrie 2018)

Conferinţa anuală „Rolul instituţiilor naţionale 
pentru drepturile omului în contextul provocărilor 
actuale” organizată de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a 
Camerei Deputaţilor, cu Comisia pentru drepturile 
omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a 
Senatului şi cu Muzeul Municipiului Bucureşti la 
Palatul Șuțu (10 decembrie 2018) 

A VIII-a ediţie a simpozionului naţional 
„Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului”, 
eveniment organizat cu ocazia Zilei internaționale 
a drepturilor omului și a împlinirii a 70 de ani de la 
proclamarea Declarației Universale a Drepturilor 
Omului de Fundaţia „Adolescenta” şi Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat 
cu Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” din 
Ploieşti, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova 
şi Casa Corpului Didactic Prahova, în cadrul 
acțiunilor campaniei dedicate Zilei internaţionale 
a drepturilor omului (11 decembrie 2018)

A șasea ediție a conferinței internaționale 
„Cultura Europeană a Drepturilor Omului. Dreptul 
la fericire”, organizată de Institutul Internațional 
pentru Drepturile Omului din cadrul Universității 
Creștine „Dimitrie Cantemir” din București în 
parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile 
Omului (13-15 decembrie 2018)
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PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

Conferinţa „Dreptul la Reveria Vârstei”, or-
ga nizată de MedicHub Media sub patronajul 
Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de 
şanse, culte şi minorităţi, cu sprijinul Comisiei 
de sănătate publică din Senatul României, de 
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi împreună 
cu Fundaţia Crucea Alb-Galbenă (4 octombrie 
2018) 

A șasea ediție a concertului caritabil „Pentru ca 
poveștile triste să aibă un fi nal fericit!” organizat 
de Organizația Umanitară CONCORDIA, sub 
Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principesa 
Maria a României și cu sprijinul Teatrului Odeon 
din București (4 octombrie 2018)

Conferinţa cu tema „Sănătatea mintală la 
locul de muncă” organizată de Fundaţia Estuar 
în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din 
Bucureşti, cu suportul Mental Health Europe, al 
Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de 
şanse, culte şi minorităţi din Senatul României, 
al Asociaţiei Penumbra din Scoţia şi al Asociaţiei 
Române de Psihiatrie şi Psihoterapie (10 octom-
brie 2018) 

Participare la ședința Comisiei pentru muncă și 
protecție socială din Camera Deputaților privind 
propunerea legislativă de organizare și funcționare 
a Institutului Român pentru Drepturile Omului – 
Plx 415/2018 (12 octombrie 2018)

Participare la ședința Comisiei pentru învăță-
mânt, știință, tineret și sport din Camera Deputaților 
privind propunerea legislativă de orga nizare și 
funcționare a Institutului Român pen tru Drepturile 
Omului – Plx 415/2018 (16 octom brie 2018) 

Participare la ședința Comisiei pentru drepturile 
omului, culte și problemele minorităților naționale 
din Camera Deputaților privind propunerea legis-
lativă de organizare și funcționare a Institutului 
Român pentru Drepturile Omului – Plx 415/2018 
(16 octombrie 2018) 

Atelier cu tema „Nediscriminarea şi egalitatea 
de şanse – valori fundamentale promovate de 
Carta Diversităţii” organizat de Asociaţia de 
Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Dura-
bilă – Agenda 21 în cadrul proiectului european 
I.D.E.A.S. – Inclusion. Diversity. Equality. 

Awareness. Success – Incluziune. Diversitate. 
Egalitate. Conștientizare. Succes, fi nanțat de 
Comisia Europenă, Direcția Generală Justiție și 
Consumatori prin programul Drepturi, Egali-
tate, Cetățenie 2014-2020, având ca obiectiv 
promo varea și stimularea punerii în aplicare a
principiului nediscriminării și respectarea aces tuia 
și a drepturilor omului prin crearea și dezvoltarea 
Cartei Diversității în România, Slovenia şi Croaţia 
pentru sectorul public și privat (17 octombrie 
2018)

A VI-a ediție anuală a Galei Fundației Inovații 
Sociale Regina Maria „Din Inimă pentru Viitor” 
(19 octombrie 2018)

Adunarea Generală și Conferința Anuală 
2018 a Rețelei Europene a Instituțiilor Naționale 
pentru Drepturile Omului, organizată de Comisia 
Națională pentru Drepturile Omului din Grecia 
(24-26 octombrie 2018)

Conferinţa „Acces şi participare la educaţie 
pentru persoanele cu dizabilităţi”, organizată de 
Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România, 
Asociaţia RENINCO şi Grupul Român pentru 
Educaţie Incluzivă (26-27 octombrie 2018)

Participare în cadrul Comisiei pentru drepturile 
omului, culte și problemele minorităților naționale 
din Camera Deputaților (6 noiembrie 2018) 

Seminarul „Combating Domestic Violence” 
organizat de Ambasada Regatului Danemarcei în 
România și Academia de Poliție „Alexandru Ioan 
Cuza” din București cu participarea Excelenței 
Sale Søren Jensen, Ambasadorul Regatului 
Danemarcei în România (12 noiembrie 2018) 

Festivalul de identitate naţională organizat, în 
cadrul evenimentelor de celebrare a Centenarului 
de Liceul Teoretic „Negru Vodă” în parteneriat cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Primăria 
Negru Vodă, Poliţia locală, Poliţia de frontieră, 
Casa de cultură Negru Vodă (27-28 noiembrie 
2018)

Lansarea volumului „Educaţia la Centenar. 
Idei. Instituţii. Personalităţi”, Editura Polirom, 
coordonatorii volumului Steliana Toma, Liliana 
Romaniuc, Ioan Neacşu, Laurenţiu Şoitu, 
organizată de Academia Română (7 decembrie 
2018).
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VII. TABLA DE MATERII - 2018

Nr. crt. Titlu (autor) Nr. 
Revistă Pag.

1. Concepte şi principii 
1.1 Moral-civic education - a component of human rights education 

(dr. Adrian Bulgaru)
1 7

1.2 Consiliera psihologică a refugiaților (Viorela Togan) 2 7
1.3. L’éducation pour les droits de l’homme et la responsabilité sociale 

(dr. Adrian Bulgaru)
3 7

1.4. Egalitatea de gen și educația pentru egalitatea de gen – rolul ONU 
(asist. univ. dr. Anca Moț)

3 15

1.5 Rolul UNESCO și al Consiliului Europei în promovarea educației 
pentru egalitatea de gen (asist. univ. dr. Anca Moț)

4 7

2. Instituţii, mecanisme, instrumente
2.1 Participarea angajaţilor în cadrul întreprinderilor şi dezideratul unei 

reale democraţii şi bunăstări la locul de muncă (prof univ. dr. Nicolae 
Voiculescu, asist. univ. dr. Maria Beatrice Berna)

1 14

2.2. Dreptul la muncă și formare profesională în cazul benefi ciarilor unei 
forme de protecție internațională: impedimente și bune practici (Eugen 
Preda)

2 12

2.3. The human rights of older persons in long-term care – Aspects 
regarding prohibition of torture, degrading or inhuman treatment 
(Marius Mocanu)

2 18

2.4. Dreptul la sănătate al persoanelor vârstnice afl ate în îngrijirea pe 
termen lung (Marius Mocanu)

4 25

3. Promovarea şi protecţia drepturilor omului
3.1. Viaţa în mediul rural. Implicarea copilului în activităţile gospodăriei 

(prof. univ. dr. Florica Orţan)
2 22

3.2. Aspecte privind promovarea drepturilor omului prin intermediul 
programelor școlare din învățământul preuniversitar (prof. dr. Cristina 
Ștefan)

3 26

3.3. Consilierea pentru integrare socio-profesională ca etapă a strategiei 
privind combaterea abandonului școlar (lect. univ. dr. Roxana Axinte)

4 19

4. Document
4.1 Romanian Institute for Human Rights annual report – 2017 1 28
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4.2 Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilități - Comentariul 
general nr. 6 (2018) privind egalitatea și nediscriminarea

2 22

4.3 Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene – Raportul 
privind drepturile fundamentale 2018

2 40

4.4 Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilități - Comentariul 
general nr. 7 (2018) privind participarea persoanelor cu dizabilități, 
inclusiv a copiilor cu dizabilități, prin organizațiile lor reprezentative, 
la implementarea și dezvoltarea Convenției

3 30

4.5 Raport de activitate al Institutului Român pentru Drepturile Omului - 
2018

4 31

4.6 Comitetul pentru drepturile omului – Comentariul general 
nr 36 (2018) privind articolul 6 din Pactul internațional privind 
drepturile civile și politice, Dreptul la viață 

4 75

4.7 Declarația de la Marrakech - „Extinderea spațiului civic, promovarea şi 
protecţia apărătorilor drepturilor omului, cu accent special pe situaţia 
femeilor: Rolul instituţiilor naţionale pentru drepturile omului”

4 98

5. Jurisprudenţă
5.1 Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Valdhuter 

împotriva României
1 67

5.2 Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza Porras 
Guisado împotriva Bankia S.A. şi alţii

1 71

5.3. Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Dimonr 
împotriva României

2 48

5.4. Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza Coman și 
alții/ Inspectoratul General pentru Imigrări și Ministerul Afacerilor 
Interne

2 50

5.5. Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Cristian 
Cătălin Ungureanu împotriva României

3 48

5.6. Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Toșcuță și 
alții împotriva României (revizuire)

3 50

5.7. Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Hulpe şi alţii 
împotriva României împotriva României

4 103

5.8. Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Cătăniciu 
împotriva României

4 106
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