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Acesta  a  fost  titlul  simpozionului  organizat
de  către  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului,  în  data  de  21  ianuarie  2015,  în
colaborare cu Asocia ia Na iunilor Unite pentruț ț
România,  avându-i  ca  invita i,  pe  lângăț
reprezentan i  ai  unor institu ii  guvernamentale,ț ț
cercetători i practicieni ai drepturilor omului iș ș
pe membrii colii doctorale, care au avut prilejulș
să î i prezinte concluziile cercetărilor în cadrulș
unei sesiuni de comunicări tiin ifice. ș ț

Evenimentul i-a propus să marcheze 70 deș
ani  de  la  înfiin area  Organiza iei  Na iunilorț ț ț
Unite,  60  de  ani  de  la  primirea  României  în
ONU,  precum  i  60  de  ani  de  la  creareaș
Asocia iei Na iunilor Unite pentru România. Deț ț
asemenea, se împlinesc în acest an i 70 de aniș
de la crearea UNESCO – organiza ia tiin ificăț ș ț
i culturală a Na iunilor Unite.ș ț

În  prima  parte  a  lucrărilor  s-a  discutat  pe
tema  Cartei  ONU  i  a  Cartei  Drepturilorș
Omului,  analizându-se  parcursul  activită ii  iț ș
prezen ei  ONU  în  lume,  începând  de  laț
Declara ia  Universală  a  Drepturilor  Omului  iț ș
până la Declara ia  Mileniului  – declara ie  prinț ț
care  statele  semnatare  s-au  angajat  să
îndeplinească  obiectivele  Mileniului  până  în
2015. În prezent, sub coordonarea Secretarului
General ONU, se ini iază o amplă Agendă Postț
2015 prin care se urmăre te să se aducă la bunș
sfâr it  angajamentele  care  nu  s-au  îndeplinitș
până în prezent.  

În  cadrul  reuniunii  au  luat  cuvântul  Florin
Saghi,  Ministru  consilier  MAE,  dr.  Adrian
Bulgaru,  cercetător  tiin ific,  Carmen  Năstase,ș ț
cercetător  tiin ific,  Anna  Maria  Neagoe,ș ț
MMFPSPV,  Olivia  Florescu,  cercetător
tiin ific,  Marius  Mocanu  cercetător  tiin ific,ș ț ș ț

Mariana Du e (Dumitru), doctorand, Facultateaș
de Administra ie Publică, SNSPA, Albu Daniela,ț
cercetător  tiin ific,  Ioan  Zonga,  Inspectoratulș ț
Poli iei Cluj, Vlad Oanea, doctorand, Facultateaț
de  Administra ie  Publică,  SNSPA,  Gra ianț ț
Urechiatu-Burian,  doctorand,  Facultatea  de
Administra ie  Publică,  SNSPA,  Tudora cuț ș
Petru  Marian,  Universitatea  Ecologicăț

Bucure ti,  Mircea  Ciocan,  doctorand,ș
Facultatea  de  Administra ie  Publică,  SNSPA,ț
Sonia  Stoica,  doctorand,  Facultatea  de
Administra ie Publică, SNSPA. A fost prezentatț
sintetic  activitatea  Institutului  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  contextul  strânsei  iș
tradi ionalei  colaborări  cu  aceste  organiza iiț ț
interna ionale  de  prestigiu,  precum  iț ș
participarea  recentă  a  IRDO  în  comitetul
director  al  Alian ei  Civiliza iilor,  înfiin ată  cuț ț ț
concursul  ONU  sub  egida  Ministerului
Afacerilor  Externe,  fiind  subliniat  faptul  că
IRDO  rămâne  un  promotor  al  cunoa terii  iș ș
protejării drepturilor omului recunoscut la nivel
interna ional.  Toate  acestea  demonstreazăț
modernitatea  i  deschiderea  cu  care  Institutulș
Român  pentru  Drepturile  Omului  abordează
problematica drepturilor omului la nivel global,
în  contextul  realită ilor  geo-politice  actuale,ț
fiind  un  vehicul  i  un  catalizator  pentruș
cercetare,  informare  i  formare  în  domeniulș
educa iei pentru drepturile omului nu numai laț
nivel na ional ci i regional i interna ional.ț ș ș ț

Au urmat  dezbateri  i  prezentări  ample  cuș
privire la drepturile omului în perioada de criză
–  subliniindu-se  faptul  că  deseori  crizele
adâncesc  problema  respectării  i  protejăriiș
drepturilor omului. În cadrul acestei tematici s-a
men ionat  i  pericolul  cu  care  se  confruntăț ș
drepturile  omului  din  perspectiva
extremismului.

În contextul actual rămâne foarte importantă
rela ia  ONU  –  Uniunea  Europeană,  tematicăț
amplu  dezbătută  i  prezentată  în  cadrulș
simpozionului.  S-a  discutat  despre  evolu iaț
drepturilor omului în Europa (Consiliul Europei,
OSCE).  A  urmat  o  sesiune  de  comunicări
tiin ifice,  studii  i  cercetări  tiin ifice pe temaș ț ș ș ț

evolu iei  drepturilor  omului  în  diferite  regiuniț
ale lumii: Asia, Africa i cele două Americi.ș

Simpozionul  s-a  încheiat  cu prezentarea,  în
stadiu de proiect, a planului de ac iune al IRDOț
privind acest an aniversar. 

Mihaela Scarlat
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SĂPTĂMÂNA AC IUNII EUROPENE ÎMPOTRIVA RASISMULUI,Ț
14-22 MARTIE 2015: „UNI I PENTRU DIVERSITATE”, „UNI I PENTRUȚ Ț

COMBATEREA RASISMULUI”,
ZIUA INTERNA IONALĂ DE ELIMINARE A TUTUROR FORMELOR DEȚ

DISCRIMINARE RASIALĂ, 21 MARTIE

Perioada  14-22  martie  a  marcat  săptămâna
ac iunii  europene  împotriva  rasismului,ț
săptămână  în  care  cetă enii  europeni  au  fostț
invita i să ia atitudine împotriva rasismului prinț
organizarea  de  evenimente  care  să
con tientizeze opinia publică i în special tânăraș ș
genera ie  cu  privire  la  pericolul  pe  care  îlț
reprezintă rasismul în context interna ional. ț

Ziua de 21 martie a fost declarată din 1966
de  către  Adunarea  Generală  a  ONU  Ziua
Interna ională  pentru  Eliminarea  Tuturorț
Formelor de Discriminare Rasială, ca urmare a
uciderii  brutale  a  69 de protestatari  din ora ulș
sud  African  Sharlpeville  care  demonstrau
împotriva  legilor  apartheidului  i  împotrivaș
promovării constante a inegalită ii i segrega ieiț ș ț
de  către  regimul  guvernului  sud-african  de
atunci.  Din  păcate  i  în  prezent  discriminareaș
rasială,  violen a  i  crimele  motivate  de  ură,ț ș
rasism  sau  xenofobie  continuă  încă  să  se
manifeste pe scară globală, la toate nivelurile. 

În  cadrul  acestei  săptămâni  europene  de
ac iune  împotriva  rasismului,  Institutul  Românț
pentru Drepturile Omului a ini iat i organizat oț ș
amplă  campanie  de  con tientizare  în  rândulș
tineretului din coli i universită i, precum i înș ș ț ș
institu ii  publice  din  Bucure ti  i  din  ară,ț ș ș ț
campanie  încheiată  pe  20  martie,  la  sediul
IRDO cu o masă rotundă,  în  cadrul  căreia  au
avut loc dezbateri pe această temă. Evenimentul
a  fost  organizat  în  colaborare  cu  Asocia iaț
pentru  Na iunile  Unite  din  Româniaț
(ANUROM), Institutul de Drept de Expresie iș
de  Inspira ie  Franceză  (IDEF),  Clubul  de  laț
Cheia  –  „Victor  Dan  Zlătescu”  i  cu  Catedraș
UNESCO  pentru  drepturile  omului,  pace,
democra ie i toleran ă, IRDO - Universitatea deț ș ț
Nord, Baia Mare i cu participarea unor membriș
ai  Institutului  de Drept  European (ELI).  Tema
mesei rotunde a fost „Uni i pentru diversitate”. ț

La dezbateri au fost invita i reprezentan i aiț ț
guvernului,  organiza ii  neguvernamentale,ț
studen i i doctoranzi. Participan ii au subliniatț ș ț
importan a conceptului de diversitate, care a statț
la  baza  campaniei  împotriva  rasismului  din
acest an. Diversitatea este cea care îmbogă e teț ș

culturile, societă ile i economiile lumii. Ea esteț ș
cea care ne lărge te orizontul gândirii i ne dăș ș
puterea  să  schimbăm  în  bine  lumea  în  care
trăim.  Diversitatea  în  cadrul  unei  societă i  seț
referă la prezen a unor grupuri i etnii diferite,ț ș
pe care trebuie să încetăm să le privim cu idei
preconcepute,  deoarece  individualitatea
fiecăruia dintre noi este deosebit de complexă iș
tocmai  acest  lucru  îmbogă e te  o  comunitate.ț ș
Numai  folosind  calită ile  i  talentele  noastreț ș
diferite  putem  trăi  într-o  societate  coerentă,
eliberată  de  haos  i  de  prejudecă i.  Aceastăș ț
campanie  î i  propune  să  arate  întregii  Europeș
puterea creatoare a diversită ii i să transmită unț ș
puternic mesaj de solidaritate umană împotriva
rasismului  i  a  xenofobiei.  În  cadrul  meseiș
rotunde s-a discutat pe larg problema rasismului
i  a  discriminării,  teme  precum  incluziuneaș

socială, combaterea na ionalismului exacerbat, aț
rasismului i xenofobiei. Remarcăm contribu iaș ț
adusă de prof. univ. dr. Raluca Miga Be teliu,ș
Florin  Saghi,  Ministru  consilier  MAE,  dr.
Catrinel  Brumar,  Agent  guvernamental  MAE,
Mihaela  Scarlat,  cercetător  tiin ific,  Mariusș ț
Mocanu cercetător tiin ific, dr. Adrian Bulgaru,ș ț
cercetător  tiin ific,  Anna  Maria  Neagoe,ș ț
MMFPSPV,  Mariana  Du e  (Dumitru),ș
doctorand, Facultatea de Administra ie Publică,ț
SNSPA, Albu Daniela, cercetător tiin ific, Vladș ț
Oanea,  doctorand,  Facultatea  de  Administra ieț
Publică,  SNSPA,  Ioan  Zonga,  doctorand,
Inspectoratul  Poli iei  Cluj,  Gra ianț ț
Urechiatu-Burian,  doctorand,  Facultatea  de
Administra ie  Publică,  SNSPA,  Tudora cuț ș
Petru  Marian,  Universitatea  Ecologicăț
Bucure ti, Mircea Ciocan, doctorand, Facultateaș
de Administra ie Publică, SNSPA, Sonia Stoica,ț
doctorand, Facultatea de Administra ie Publică,ț
SNSPA.

Având  în  vedere  că  pe  20  martie  se
celebrează i Ziua Interna ională a Fericirii,  înș ț
cadrul  mesei  rotunde  a  fost  atinsă  i  aceastăș
temă.  S-a  subliniat  faptul  că  popoarele  pot  fi
fericite  dacă  percep  în  mod  constructiv  nu
numai diversitatea lor fa ă de alte comunită i ciț ț
i pe cea din interiorul propriei ări.ș ț
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Re eaua  United  for  Intercultural  Action  aț
sprijinit  ac iunile  acestei  săptămâni  europeneț
împotriva  rasismului  cu  afi e,  materialeș
informative i stick-ere, care au fost distribuiteș
de Institutul  Român pentru  Drepturile  Omului
tuturor organiza iilor i institu iilor din Româniaț ș ț
participante la campanie. Segmentul campaniei
pe  re elele  de  socializare  precum  facebook  iț ș
twitter  a  găsit  un  ecou  puternic  în  rândurile
tinerei genera ii.ț

În  jude ul  Prahova,  cu  sprijinul  Institutuluiț
Român  pentru  Drepturile  Omului,  Funda iaț
Adolescen a  din  Ploie ti  a  ini iat  o  serie  deț ș ț
manifestări  de  combatere  a  rasismului  i  aș
discriminării, iar afi ele UNITED ale campanieiș
europene  împotriva  rasismului  au  fost  primite
cu  entuziasm  de  tinerii  participan i  de  laț
Universitatea Petrol  Gaze i  Colegiul  Na ionalș ț
Jean  Monnet  Ploie ti.  Ac iunile  lor  s-auș ț
concentrat  pe  transmiterea  unui  mesaj  de
solidaritate  împotriva rasismului i prin devizaș
„Suntem  ferici i  să  fim  diferi i”.  În  cadrulț ț
campaniei ei au marcat i ziua de 20 martie –ș
Ziua Interna ională a Fericirii îmbinând în modț
inspirat cele două teme. Funda ia Adolescen a aț ț
acordat  acestei  ini iative  un  spa iu  amplu  peț ț
blogul  său,  unde  se  men ionează  declara iaț ț
Secretarului  Na iunilor  Unite  Ban  Ki-moon,ț
potrivit  căreia  fericirea  pentru întreaga  familie

umană  reprezintă  unul  dintre  obiectivele
principale ale Organiza iei Na iunilor Unite.ț ț

Institutul Român pentru Drepturile Omului a
încurajat în mod special transmiterea mesajelor
campaniei  în  rândul  tineretului,  deoarece  în
eforturile sale de a realiza o educa ie elevată înț
domeniul  drepturilor  omului,  a  considerat  din
totdeauna că este extrem de important ca tinerii
să fie mereu informa i i implica i în acest tip deț ș ț
ac iuni. Ei vor lua parte la decizii într-un viitorț
nu  prea  îndepărtat  i  tocmai  de  aceea  esteș
necesar  să  cunoască  de  pe  acum  realită ileț
globale  i  să  deprindă  capacitatea  de  a- iș ș
exprima părerile cu curaj. În cadrul campaniei
europene de combatere a rasismului,  tinerii  au
fost  considera i  cel  mai  important  segment  alț
publicului intă. Educa ia adecvată i informareaț ț ș
corectă pot preveni semnalele unor manifestări
de ură, discriminare sau dispre  fa ă de semeniiț ț
no tri, ce pot apărea fie datorită unor influen aș ț
nefaste,  fie  în  urma  reînvierii  unor  tendin eț
rasiste  i  de excluziune  socială  al  căror  mesajș
trebuie  combătut  în  stare  incipientă.  Tocmai
acesta a fost i scopul campaniei de informare iș ș
con tientizare  ini iate  de  IRDO,  la  care  auș ț
participat aproximativ 500 de persoane în cadrul
tuturor manifestărilor din perioada 14-22 martie.

Carmen Năstase

ZIUA MONDIALĂ A APEI
22 MARTIE 2015

„APA I DEZVOLTAREA DURABILĂ”Ș

Adoptată  de  către  Conferin a  Na iunilorț ț
Unite asupra mediului înconjurător de la Rio de
Janeiro  a  adoptat,  la  22  decembrie  1992  prin
Rezolu ia  47/193,  Ziua  Mondială  a  Apei  seț
marchează anual la 22 martie. Este o zi în care
sărbătorim apa  i  în  care  se  atrage  aten ia,  laș ț
nivel mondial, asupra popula iei care suferă deț
lipsa apei. 

Obiectivul  marcării  acestei  zile  este  de  a
sensibiliza  popula ia  atât  în  privin aț ț
poten ialului pentru o cooperare extinsă,  cât  iț ș
asupra  răspunsurilor  la  provocările  cu  care  se
confruntă  managementul  resurselor  de  apă,
având în vedere cre terea cererii de acces la apăș
i la serviciile în domeniu. ș

Apa,  acest  dar  al  naturii,  a  devenit  o

problemă  mondială,  atât  datorită  utilizării  iș
poluării  ei  excesive,  cât  i  ca  o  consecin ă  aș ț
schimbărilor  climatice  care  sporesc  presiunea
asupra resurselor de apă. i nu în ultimul rând,Ș
trebuie  să  luăm  în  considerare  diferen eleț
regionale la nivel mondial din punct de vedere
al existen ei acestei resurse vitale. ț

În  anul  2015,  tema  Zilei  Mondiale  a  Apei
este „Apa i dezvoltarea durabilă”. Apa este laș
baza  dezvoltării  durabile  a  oricărui  stat.
Resursele de apă, precum i gama de servicii peș
care  le  furnizează,  sus in  reducerea  sărăciei,ț
cre terea  economică  i  durabilitatea  mediului.ș ș
Apa contribuie la cre terea bunăstării sociale aș
miliardelor  de  oameni  la  nivel  global  de  la
asigurarea  securită ii  alimentare  i  energetice,ț ș
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până la men inerea stării sănătă ii i a mediului.ț ț ș
Institutul Român pentru Drepturile Omului în

colaborare  cu  Asocia ia  Română  pentruț
Drepturile  Omului  la  un  Mediu  Sănătos,
Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din Româniaț ț
(ANUROM) i Asocia ia Clubul de la Cheia, aș ț
organizat luni, 23 martie 2015, cu ocazia Zilei
Mondiale a Apei, o masă rotundă cu tema „Fără
apă  curată  nu  putem  trăi  o  via ă  sănătoasă”,ț
având ca scop sensibilizarea opiniei publice i aș
factorilor  de  resort  privind  importan a  apeiț
pentru via ă i gestionarea durabilă a resurselorț ș
de apă potabilă.

În cadrul lucrărilor prezentate s-au eviden iatț
necesitatea  protejării  cantitative  i  calitative  aș
apelor,  precum  i  rolul,  îndatoririle  iș ș
responsabilită ile  celor  cu  atribu ii  înț ț
între inerea,  valorificarea  i  protejarea  surselorț ș
de apă. În dezbaterile care au urmat pe marginea
lucrărilor prezentate, s-a subliniat rela ia dintreț
om i  via ă,  dintre  accesul  la  apă i  sănătateaș ț ș
vie ii unui om, a unei familii, a unei comunită iț ț
sau  a  unei  societă i  care  este  vitală  pentruț
dezvoltarea unei na iuni.ț

În  mesajul  Secretarului  General  al  ONU
pentru Ziua mondială a apei în 2015, se arată că
ONU pregăte te  adoptarea unei  noi agende deș
dezvoltare  durabilă.  „Ziua  mondială  a  apei
eviden iază rolul esen ial i cel de interconectareț ț ș
al  apei.  Ne  bazăm  pe  apă  pentru  sănătatea

publică  i  progres  echitabil,  apa  este  esen ialăș ț
pentru  securitatea  alimentară  i  energetică,ș
precum  i  pentru  func ionarea  industriilor.ș ț
Schimbările climatice, cererea tot mai mare de
resurse de apă din agricultură, industrie, precum
i poluarea în cre tere în multe domenii duc laș ș

accelerarea apari iei unei crize de apă care poateț
fi  abordată  i  rezolvată  doar  prin  politici  iș ș
planificare  globală  transsectorială  —  la  nivel
interna ional,  regional  i  global”,  se  arată  înț ș
mesajul său.

Cooperarea  în  domeniul  apei  este  crucială
pentru  conservarea  resurselor  de  apă,  pentru  a
asigura durabilitatea acestora i a proteja mediul.ș

În  ciuda  realizărilor  impresionante  din
ultimul  deceniu,  748  de  milioane  de  oameni
încă nu au acces la surse sigure de apă potabilă
i  2,5  miliarde  de  persoane  nu  au  acces  laș

facilită i  privind  salubritatea.  De  resursele  deț
apă  depinde  func ionarea  ecosistemelor  iț ș
circuitul  apei  este  esen ial  pentru  realizareaț
gestionării durabile a apei. 

La  manifestare  au  participat  cercetători,
cadre  universitare,  studen i,  exper i,ț ț
reprezentan i  în  domeniul  mediului  i  alț ș
sănătă ii,  colaboratori,  reprezentan i  ai  unorț ț
organiza ii guvernamentale i neguvernamentaleț ș
cu preocupări în domeniu.

Olivia Florescu

DIN ACTIVITATEA AGEN IEI PENTRU DREPTURI FUNDAMENTALE AȚ
UNIUNII EUROPENE (FRA)

Agen ia  pentru  Drepturi  Fundamentale  aț
găzduit în data de 15 ianuarie 2015, la Viena, o
întrunire pentru începerea studiului de tip sondaj
privind  minorită ile  din  Uniunea  Europeană  iț ș
discriminarea (EU-MIDIS II).  Au fost stabilite
specifica iile  tehnice  ale  sondajului  iț ș
modalită ile  prin  care  contractantul  din  Mareaț
Britanie îl va aduce la îndeplinire. S-a discutat iș
abordarea  diferitelor  chestionare  în  special
ob inerea  unor  răspunsuri  din  partea  anumitorț
categorii de popula ie mai dificil de intervievat,ț
precum  i  alte  probleme  referitoare  laș
implementarea concretă a sondajului.

Tot în data  de 15 ianuarie,  2015, directorul
FRA s-a întâlnit  la Geneva cu Înaltul Comisar
pentru Drepturile Omului, Alte a sa Zeid Ra’adț

Al Hussein.  Convorbirile  s-au axat pe rela iileț
dintre activitatea FRA i cea a ONU, în specialș
pe probleme de interes comun, precum migra ia,ț
azilul  i  minoritatea  romă.  Cu  acest  prilej,ș
directorul FRA s-a întâlnit la Geneva i cu al iș ț
oficiali ai Înaltului Comisariat pentru Drepturile
Omului  însărcina i  cu  problematica  rela ieiț ț
dintre  mediul  de  afaceri  i  drepturile  omului,ș
precum  i  cu  reprezentan i  ai  Institu iilorș ț ț
Na ionale pentru Drepturile Omului. ț

Directorul  FRA,  dl.  Morten  Kjaerum,  iș
pre edintele  Consiliului  de conducere  al  FRA,ș
Maija Sakslin, au întreprins  o vizită la de lucru
la Consiliul Europei, Strasbourg, în data de 22
ianuarie.  Discu iile  au  avut  în  vedere  aspecteț
privind  cooperarea  dintre  FRA  i  Consiliulș
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Europei i proiectele comune. ș
Pe  27  ianuarie Comitetul  Parlamentului

European  pentru  libertă i  civile,  justi ie  iț ț ș
afaceri interne a organizat o dezbatere la care a
participat i directorul FRA. Dezbaterea a avutș
ca  temă  combaterea  terorismului  iș
deradicalizarea  combatan ilor  străini  ț i  a  fostș
găzduită de Parlamentul European. Evenimentul
a fost organizat ca răspuns la atacurile teroriste
care au avut loc la Paris, la începutul anului.

Reprezentan ii  FRA au  prezentat  un  raportț
actualizat  al  activită ii  Agen iei  în  domeniulț ț
drepturilor  copilului la  o  întrunire  a  Grupului
European  privind  drepturile  copilului,  care  a
avut loc pe 3 februarie, la Bruxelles.

Pe  4  februarie  la  Berlin,  rezultatele
sondajului  FRA  privind  violen a  împotrivaț
femeilor au  fost  comunicate  i  prezentateș
Comitetului Bundestagului german pe probleme
de familie, vârstnici, femei i tineret.ș

În  perioada  5-6  februarie,  o  delega ie  aț
Agen iei pentru Drepturi Fundamentale a vizitatț
comunitatea Pata Rât din Cluj-Napoca, care se
numără printre  cele  22 de localită i  în care seț
implementează  proiectul  Angajare  Locală
pentru Comunitatea Romă1. Cluj-Napoca de ineț
una  dintre  cele  mai  mari  comunită i  urbaneț
izolate  (80%  din  popula ie  de  etnie  romă).ț
Persoanele  care  trăiesc  acolo  sunt  expuse
poluării,  izolării  geografice,  segregării
socio-teritoriale,  lipsei  de  locuin e  precum  iț ș
stigmatizării  culturale.  Scopul  vizitei  a  fost
ob inerea  informa iilor  direct  din  teren  iț ț ș
studierea  problemelor  cu  care  se  confruntă
comunitatea romă, găsirea unor modalită i prinț
care autorită ile locale să poată sprijini aceastăț
comunitate, precum i sprijinirea procesului deș
incluziune  socială.  Reprezentan ii  FRA  s-auț
întâlnit cu partenerii locali ai proiectului pentru
a discuta măsuri concrete de implementare. De
asemenea,  delega ia  FRA  s-a  întâlnit  cuț
reprezentan i a Institutului  de Cercetare pentruț
Minorită ile  Na ionale  i  au  discutat  căi  deț ț ș
cooperare  viitoare  în  contextul  proiectului
Cartografierea  sociogeografică  a  comunită ilorț
rome din România.

FRA a găzduit  pe  10  februarie  la  Viena,  o
întrunire a tuturor păr ilor interesate în vedereaț
colectării  informa iilor  i  coroborării  datelorț ș
pentru elaborarea Sondajului privind Drepturile
Fundamentale. Aceasta a fost prima dintr-o serie

1 Acronim în engleză LERI.

de  întâlniri  de  consultare  i  informare  privindș
elaborarea  sondajului,  care  vor  avea  loc  pe
parcursul anului 2015. 

În perioada 12-13 februarie, directorul FRA,
dl.  Morten Kjareum, a prezidat  la  Bruxelles  o
masă  rotundă  în  cadrul  Conferin eiț
interna ionale  pe  tema  „Protec ia  drepturilorț ț
sociale  în  Europa”,  organizată  de  pre edin iaș ț
belgiană  a  Consiliului  Europei.  S-au  discutat
aspecte privind drepturile sociale în legisla ia iț ș
în politicile UE, rela ia dintre drepturile socialeț
din  Carta  Drepturilor  Fundamentale  iș
standardele  Consiliului  Europei,  precum  iș
cooperarea  dintre  UE  i  Consiliul  Europei  înș
acest domeniu.

Re eaua  Agen iilor  Europene  s-a  întrunitț ț
pentru  a  treia  oară  la  Bruxelles  în  perioada
19-20  februarie,  eveniment  organizat  sub
pre edin ia  FRA.  ș ț Cu  această  ocazie,
reprezentan ii  Agen iilor  au  discutat  viitoareaț ț
strategie a re elei în rela ia cu păr ile interesate,ț ț ț
transparen a  i  modalită i  de  îmbunătă ire  aț ș ț ț
administra iei  publice  prin  intermediulț
tehnologiilor  moderne.  De  asemenea,  s-au
analizat  posibile  modalită i  de  cooperare  cuț
Parlamentele na ionale.ț

Pe 20 februarie, FRA a găzduit la Bruxelles,
în  cooperare   cu  Secretariatul  General  al
Consiliului,  cu  pre edin ia  Letoniei  i  cuș ț ș
Comisia  Europeană,  o  sesiune  de  formare  cu
titlul  “Asigurarea  compatibilită ii  cu drepturileț
fundamentale în cadrul activită ii pregătitoare aț
Consiliului”. Sesiunea  s-a  adresat  consilierilor
pe justi ie i afaceri interne din statele membre,ț ș
precum i personalului din cadrul Secretariatuluiș
Consiliului.

Reprezentan ii  FRA  au  prezentat  pe  25ț
februarie,  la  Bruxelles,  concluziile  sondajului
privind  violen a  împotriva  femeilor,  în  cadrulț
simpozionului  interna ional  “Eliminareaț
violen ei  domestice  în  Europa:  implementareaț
strategiile  de  protec ie  i  prevenire”.ț ș
Simpozionul a fost organizat de Institutul pentru
Schimbul de Politici Publice în scopul sprijinirii
schimbului de idei i al încurajării dezbaterilorș
dintre practicienii locali i regionali i deciden iiș ș ț
politici la nivelul Uniunii Europene.

Comitetul  tiin ific  al  FRA a avut cea de aș ț
28-a sa întrunire la sediul FRA de la Bruxelles,
pe  2  martie  2015.  S-au  discutat  i  analizatș
proiectele i rapoartele FRA, precum i Raportulș ș
Anual 2014.
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Directorul FRA, Morten Kjaerum a participat
la o reuniune la nivel înalt, care a avut loc pe 4
martie, la Bruxelles având ca temă strategia UE
de  promovare,  protec ie  i  monitorizare  aț ș
implementării  Conven iei  ONU  privindț
drepturile persoanelor cu dizabilită i. ț

Reprezentan ii FRA au participat la cea de aț
doua reuniune a Re elei europene de combatereț
a rasismului (ENAR) în cadrul grupului de lucru
pentru  combaterea  islamofobiei.  S-a  discutat
pregătirea i elaborarea unui model de strategieș
na ională  pentru  combaterea  islamofobiei,ț
pentru pregătirea unei audieri pe această temă în
fa a Parlamentului European. De asemenea, s-auț
explorat  căi  comune  de  ac iune  la  nivelț
european  pentru  combaterea  manifestărilor
islamofobe.

Reprezentan ii  FRA  au  participat  la  oț
întrunire a exper ilor pe tema protec iei copiilorț ț
expu i la exploatare i trafic de persoane, care aș ș
avut loc la Stockholm în data de 11 martie. S-au
discutat  i  experien e  concrete  prin  care  auș ț
trecut copiii trafica i. Toate datele i concluziileț ș
vor fi incluse în activitatea FRA de cartografiere
a sistemelor de protec ie a copilului existente peț
teritoriul UE.

În perioada 11- 13 martie 2015, a avut loc la
Geneva cea de a 28-a Adunare Generală Anuală
a  Comitetului  Interna ional  de  Coordonare  aț
Institu iilor  Na ionale  pentru  Promovarea  iț ț ș
Protec ia  Drepturilor  Omului,  la  care  auț
participat  i  reprezentan i  ai  FRA.  Temeleș ț
principale  au  fost  :  agenda  de  dezvoltare
post-2015, drepturile persoanelor cu dizabilită iț
i violen a împotriva femeilor.ș ț

Agen ia  pentru  Drepturile  Fundamentale  aț
participat pe 20 martie 2015, la sesiunea plenară
a Comisiei de la Vene ia a Consiliului Europei,ț
care a avut loc la Strasbourg. A fost prezentată
activitatea FRA privind protejarea i garantareaș
drepturilor fundamentale i standardele care seș
aplică  în  activitatea  de  supraveghere  a
autorită ilor  na ionale  din  cadrul  serviciilor  deț ț
informa ii.ț

O  conferin a  interna ională  privindț ț
standardele  europene  pentru  traducătorii  iș
interpre ii  din  domeniul  juridic,  a  avut  loc  înț
perioada 20-21 martie, la Opatija, Croa iaț , fiind
organizată  de  către  Asocia ia  Europeană  aț
Traducătorilor  i  Interpre ilor  din  domeniulș ț
juridic,  Asocia ia  interpre ilor  i  traducătorilorț ț ș
pentru  cur ile  de  justi ie  i  de  Centrul  deț ț ș

excelen ă  Jean  Monet  din  Opatija,  Croa ia.ț ț
Reprezentan ii  FRA  care  au  participat  laț
conferin ă  au  prezentat  proiectul  Agen ieiț ț
”Drepturile  fundamentale  -  dreptul  la
interpretare, traducere i dreptul la informare înș
procedurile  penale  din  cadrul  Uniunii
Europene”.  Acest  proiect  are  ca  grup  intăț
interpre ii  i  traducătorii,  care  reprezintă  unț ș
segment  extrem  de  important  în  cadrul
cercetărilor întreprinse de către FRA.

Pe  23  martie  2015,  sub  egida  grupului  de
lucru al FRA privind raportarea i înregistrareaș
delictelor motivate de ură, a avut loc un seminar
la  sediul  ministerului  de  justi ie  din  Londra.ț
Sistemele  de  raportare  anonimă  on-line  a
acestor delicte reprezintă una dintre modalită ileț
de a încuraja  victimele  abuzurilor  i  delictelorș
motivate de ură să î i raporteze cazul. În ărileș ț
în  care  se  aplică  deja  acest  model,  cifrele  de
raportare  au  crescut  i  au  contribuit  laș
dezvăluirea  propor iilor  i  naturii  delictelorț ș
motivate  de  ură.  Obiectivul  acestui  seminar  a
fost instruirea pas cu pas privind instalarea unui
astfel de mecanism de raportare anonim on-line,
precum  i  administrarea  acestuia  prin  creareaș
unei  interfe e  care  să  ofere  condi ii  deț ț
conlucrare  între  păr ile  interesate:  diverseț
institu ii, poli ia i procuratura.ț ț ș

Agen ia pentru Drepturi Fundamentale a fostț
invitată să modereze sesiunile a două grupuri de
lucru  din  cadrul  unui  seminar  cu  tema
„Cooperarea  est-vest  pentru  integrarea
popula iei  rome”,  organizat  la  Viena,  pe  26ț
martie  2015,  de  către  Comisia  Europeană. În
cadrul acestor sesiuni s-au dezbătut problemele
i solu iile integrării migran ilor romi, precum iș ț ț ș

cooperarea  est-vest  pentru  dezvoltarea
socio-economică a municipalită ilor din ările deț ț
origine ale migran ilor de etnie romă. Seminarulț
i-a propus să identifice problemele comune iș ș

să ofere posibile solu ii precum i sprijin acoloț ș
unde  este  necesar.  Cu  acest  prilej  s-au  reunit
reprezentan i ai ora elor i municipalită ilor peț ș ș ț
teritoriul  cărora  popula ia  romă  tinde  să  seț
deplaseze.

Reprezentan ii  FRA au participat în data deț
30 martie, la Bruxelles, la o audiere publică în
Parlamentul  European,  în  cadrul  căreia  s-a
discuta raportul Parlamentului European privind
situa ia  drepturilor  fundamentale  în  Uniuneaț
Europeană pentru perioada 2013-2014. Pornind
de la concluziile preliminare din Raportul Anual
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al FRA pe 2014, reprezentan ii Agen iei pentruț ț
Drepturi  Fundamentale  au  oferit  o  prezentare
generală  privind  problemele  legate  de
respectarea  i  protejarea  drepturilorș
fundamentale.  Această audiere publică a reunit
reprezentan i  ai  unor  institu ii  guvernamentaleț ț
din statele membre, cercetători i organiza ii aleș ț
societă ii  civile  preocupate  de  situa iaț ț
drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană.

În  perioada  30-31  martie  2015,  statele
membre UE i reprezentan i ai FRA s-au reunitș ț
la  Riga  pentru  a  discuta  modalită i  deț
îmbunătă ire  a  sistemului  de  raportare  iț ș
înregistrare  a  datelor  privind  delictele  iș
abuzurile motivate de ură.

Manualul  FRA  de  formare  a  cadrelor
poli iene ti  privind  respectarea  i  protejareaț ș ș
drepturilor  fundamentale  a  fost  prezentat  în
cadrul unui curs de formare cu titlul „Drepturile
fundamentale i etica poli iei”, care a avut loc laș ț
Brdo,  Slovenia,  în  data  de  31  martie  2015.
Cursurile  sus inute  de  Colegiul  European  deț
Poli ie au fost găzduite de Academia de Poli ieț ț
slovenă i au avut ca scop con tientizarea asupraș ș
importan ei comportamentului etic în munca deț
zi cu zi a poli iei, precum i acordarea  unei maiț ș
mari  importan e  segmentului  diversită ii  înț ț
activitatea poli iei.ț

Daniela Albu

NOTE, CRONICI, RECENZII

 IRINA MOROIANU ZLĂTESCU, HUMAN RIGHTS: A DYNAMIC AND EVOLVING
PROCESS, PRO UNIVERSITARIA, 2015

Semnalăm  apari ia  volumului  „Humanț
rights: a dynamic and evolving process”, apărut
la editura Pro Universitaria,  a cărui  autor este
prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu, membru
al Academiei Interna ionale de Drept Comparat.ț
Lucrarea  se  ocupă  de  aspecte  ale  istoriei  iș
filozofiei  drepturilor  omului,  evolu iei  tiin eiț ș ț
drepturilor  omului,  institu iile,  mecanismele  iț ș
instrumentele  interna ionale  de  promovare  iț ș
protec ie  a  drepturilor  omului,  precum  i  deț ș
noile provocări în domeniu.

Autoarea,  consacrat  specialist  în  domeniul
dreptului  interna ional  al  drepturilor  omului,ț
prezintă  i  analizează  mai  multe  momente  aleș
evolu iei  drepturilor  omului  la  nivelț
interna ional,  regional,  european  i  na ional.ț ș ț
Remarcăm,  astfel,  spa iul  acordat  analizei  înț
raport cu evolu ia legisla iei române a unor temeț ț
majore,  precum  migra ia  i  dreptul,  protec iaț ș ț
drepturilor  fundamentale  în  procesele  penale,
religia i statul s.a. ș

Lucrarea dedică, totodată, un capitol temei -
Egalitate i nediscriminare, în care sunt cuprinseș
subiecte  privind  principiul  nediscriminării  pe
criteriul  cetă eniei  sau  na ionalită ii,  drepturileț ț ț
persoanelor  cu  dizabilită i,  discriminareaț

multiplă  i  combaterea  ei,  drepturile  femeii,ș
interzicerea profilării rasiale etc.

O  parte  din  ideile  prezentate  în  cadrul
acestui volum, a a cum subliniază autoarea, suntș
rodul colaborării  i  discu iilor avute cu colegiiș ț
juri ti,  medici,  istorici,  economi ti,  filologi,ș ș
arhitec i  care au contribuit  la crearea colii  deț ș
gândire  modernă  ce  s-a  format  în  jurul
Institutului  Român  pentru  Drepturile  Omului,
idei  care  au  fost  dezvoltate  în  cadrul
Universită ii  Interna ionale  a  Drepturilorț ț
Omului  de  la  Cheia  (UIDO)  sau  cadrul  unor
congrese interna ionale.ț

Remarcăm,  de  asemenea,  ultima  parte  a
căr ii  consacrată  unor  noi drepturi  ale  omului,ț
pe care  autoarea,  unul  din promotorii  ideii  de
creare  a  unei  a  IV-a  genera ii  a  drepturilorț
omului, alături de Pierre Bercis, i sus inătoare aș ț
unui drept comparat  al  drepturilor  omului,  a aș
cum  se  remarca  recent  în  una  din  sesiunile
UIDO,  le  analizează  i  le  dezvoltă.  Suntș
abordate, astfel, aspecte importante privind etica
i bioetica, dreptul la fericire, mediul de afaceriș
i drepturile omului.ș

Marius Mocanu
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REVISTA INTERNA IONALĂ ABAC A UNIVERSITĂ II ASSUMPTION DINȚ Ț
BANGKOK, TAILANDA

Universitatea  Assumption  este  prima
universitate  interna ională  din  Thailanda.  Subț
egida  acesteia  apare  de  trei  ori  pe  an  revista
tiin ifică  ABAC  Journal  –  o  publica ieș ț ț

non-profit  în  limba  engleză  pe  teme  variate
precum: probleme de interes global, mediul de
afaceri, educa ie, literatură, filozofie i studii deț ș
religie. Numărul 3 al revistei ABAC (septembrie
– decembrie 2014) se deschide cu o introducere
semnată de Absorn Meesing, director i editor alș
revistei,  care  prezintă  pe  scurt   principalele
studii i articole.ș

Prof.  univ. dr.  Ioan  Voicu,  în  articolul  său
intitulat „Building a Comprehensive Partnership
Between  ASEAN  and  the  United  Nations”
(Construirea  unui  parteneriat  global  între
Asocia ia  Na iunilor  din  Sud-Estul  Asiei,ț ț
ASEAN,  i  Organiza ia  Na iunilor  Unite)ș ț ț
abordează  existen a  unor  posibile  ni e  deț ș
oportunitate  în  vederea  unei  mai  strânse
conexiuni între comunitatea ărilor din sud-estulț
Asiei  i  ONU.  Autorul  sugerează  necesitateaș
construirii  acestui  parteneriat  global  de  către
cele  două  organiza ii  i  recomandă  un  dialogț ș
permanent în acest sens. Un astfel de parteneriat
ar consolida pacea i securitatea acestei zone aș
lumii, ar contribui la prevenirea conflictelor dar
i  la  o  dezvoltare  economică  i  culturalăș ș

durabilă. 
Articolul  doamnei  prof.  univ.  dr.  Anza

Khanthavit  are  ca  temă  „An Improved Linear
Projection  Approach  to  Estimate  Daily  Real
Yields  and  Expected  Inflations  in  a  Latent
Multifactor  Interest  Model”(O  mai  bună
abordare  a  proiec iei  liniare  pentru  estimareaț
randamentelor  reale  de zi  cu zi  i  a   apari ieiș ț
infla iei, într-un model latent multi- factorial alț
dobânzii).  Studiul  atrage  aten ia  asupraț
factorului  de  prevenire  timpurie  a  riscului  iș
oferă  solu ii  concrete  pentru  acest  tip  deț
abordare în domeniul financiar.

Materialul extrem de curajos al lui William
Demsar analizează două teorii ale unor gigan iț

ai  fizicii  –  Einstein  i  Newton  –  dintr-oș
perspectivă  filozofică.  De-a  lungul  istoriei
civiliza iei umane, concep ia despre timp a statț ț
în centrul unor dezbateri aprinse. Este posibil ca
fizicienii  să  considere  articolul  lui  Demsar
inacceptabil,  în  timp  ce  filozofii  nu  vor  avea
nimic împotrivă să exploreze o nouă teorie atâta
timp  cât  sunt  aduse  argumente  logice.
Publicarea acestui articol de către revista ABAC
nu face  decât  să  demonstreze  în  mod  concret
politica editorială a publica iei privind libertateaț
de exprimare academică. Părerile exprimate aici
apar in în exclusivitate autorilor i nu reprezintăț ș
neapărat  opiniile  editorilor.  În  continuare,  dr.
Nham  Phong  Tuan  i  Nguyen  Thi  Hai  Linhș
prezintă un studiu de caz asupra unui hotel de
cinci  stele  din  Vietnam,  analizând  impactul
serviciilor  de  calitate  asupra  satisfac ieiț
clien ilor.  Pentru  a  demonstra  că  serviciile  deț
calitate  reprezintă  cheia  succesului,  autorii
prezintă  în  acest  studiu  rezultatele  analitice  la
care au ajuns i care demonstrează că există treiș
componente  cheie  care  explică  modul  în  care
clien ii evaluează calitatea serviciilor, i anume:ț ș
capacitatea  de  reac ie  –  empatia  cu  clientul,ț
capacitatea  de  asigurare  a  clientului  iș
fiabilitatea.

Profesorii  Sahidur  Rahman,  Shameema
Ferdausy i Swadip Bhattacharjee evaluează înș
cadrul studiului lor rela ia dintre modalitatea deț
conducere  transforma ională  i  randamentulț ș
angaja ilor  precum  i  cel  dintre  tipul  deț ș
conducere  tranzac ional  i  performan aț ș ț
directorilor la locul de muncă.

Revista  continuă  cu  o  recenzie  de  carte  a
profesorului  asistent  San Shwe Baw. Recenzia
prezintă un manual nou de învă are i predare aț ș
limbii  engleze  în  coli,  recent  introdus  deș
ministerul  tailandez  al  educa iei  în  consonan ăț ț
cu  Cadrul  European  Comun  pentru  învă areaț
limbilor străine.

Gheorghe Pârvan
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JEAN PAUL JACQUÉ, DROIT CONSTITUTIONNEL ET 
INSTITUTIONS POLITIQUES, ÉDITION DALLOZ, PARIS, 2014

Volumul  pe  care  ne-am  propus  să  îl
prezentăm  cuprinde  trei  păr i.  Prima  esteț
consacrată bazelor dreptului constitu ional. Ceaț
de a doua prive te regimurile  politice din maiș
multe  state,  iar  partea  a  treia  se  referă  la
regimurile  politice  din  Fran a  analizate  prinț
prisma evolu iei istorice a statului francez.ț

Din primele pagini ale căr ii, profesorul Jeanț
Paul  Jacqué  analizează  no iunea  de  stat,ț
elementele  care  îl  constituie,  i  anume:ș
teritoriul,  popula ia  -  i  aici  este  interesantăț ș
explica ia  dată  referitoare  la  Tratatul  de  laț
Maastricht care a determinat apari ia cetă enieiț ț
europene care „completează cetă enia na ională”ț ț
-  i  autoritatea  publică.  În  continuare,  autorulș
arată  că  o  condi ie  a  existen ei  statului  esteț ț
considerată existen a unei na iuni.  De aceea elț ț
î i  propune  să  dea  defini ia  na iunii,  să  arateș ț ț
legătura  dintre  na iune  i  stat,  să  eviden iezeț ș ț
coexisten a comunită ilor diferite în acela i stat,ț ț ș
să  analizeze  principiul  na ionalită ilor,  dreptulț ț
popoarelor  de  a  dispune  de  ele  însele.  În
continuare profesorul Jean Paul Jacqué se ocupă
de cel de al treilea element constitutiv al statului
i  anume  autoritatea  publică  sau  statală.ș

Referindu-se  la  această  autoritate,  autorul
eviden iază caracterele pe care ea le prezintă iț ș
anume faptul că are personalitate juridică, este
suverană  i  este  supusă  respectării  dreptului.ș
Apoi  profesorul  prezintă  formele  de  stat,
subliniind că numai statul unitar i statul federalș
pot  fi  puse  pe  acela i  plan.  Este  demn  deș
remarcat faptul că un loc aparte în lucrare este
acordat construc iei europene i implicit Uniuniiț ș
Europene  autorul  constatând  că  se  află  în
prezen a unui fenomen nou ce poate fi  definitț
utilizând  termenii  de  „comunitate

suprana ională sau comunitate de integrare”.ț
În continuare sunt analizate originea puterii

i  modurile  de exercitare  ale  sale,  desemnareaș
democratică  a  guvernan elor  i  organizareaț ș
puterii pentru ca apoi să se treacă la prezentarea
no iunii de constitu ie, să se analizeze modul deț ț
elaborare  i  revizuire  a  acesteia,  precum  iș ș
controlul de constitu ionalitate.ț

În partea a  doua a lucrării  sunt  prezentate,
a a  cum  arătam  mai  înainte,  diverse  regimuriș
politice,  începând  cu  regimul  preziden ialț
american,  continuând  cu  cel  parlamentar
britanic i cu cel parlamentar german. Apoi esteș
analizată evolu ia situa iei din Europa centrală iț ț ș
de  est  după  dispari iei  regimului  comunist.ț
Autorul  ajunge  la  concluzia  că  schimbarea
intervenită a dat na tere „unui univers care nuș
este încă stabilizat”.  De aceea, profesorul Jean
Paul Jacqué eviden iază faptul „că orice studiuț
nu poate decât să se limiteze la constatarea unei
situa ii a cărei trăsătură esen ială este caracterulț ț
evolutiv”. 

Ultima  parte  a  căr ii  prive te  regimurileț ș
politice  franceze.  În  acest  cadru  este  ilustrată
istoria constitu ională franceză de la 1789 pânăț
în  1958,  apoi  situa ia  din  cea  de  a  Cinceaț
Republică, începând cu Constitu ia din 1958 iț ș
ajungând  la  procesul  de  revizuire  a  acesteia
încheiat în 2008.

Cartea prezintă un deosebit interes în primul
rând pentru  speciali ti  i  viitori  speciali ti  dinș ș ș
domeniul  dreptului  i  pentru cei  din domeniulș
tiin elor  politice,  precum  i  pentru  to i  ceiș ț ș ț

interesa i de evolu ia juridică, istorică i politicăț ț ș
a Europei. 

Petru Emanuel Zlătescu

AGEN IA PENTRU DREPTURI FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE,Ț
MAKING RIGHTS REAL. A GUIDE FOR LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES,

VIENA, 2014

Rezultat  al  cooperării  dintre  Agen ia  pentruț
Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii  Europene
(FRA)  i  Comitetul  Regiunilor  în  domeniulș
promovării  i  implementării  drepturilorș
fundamentale,  lucrarea,  publicată  în  limbile

engleză,  franceză  i  germană,  î i  propune  săș ș
ofere  reprezentan ilor  autorită ilor  de  la  nivelț ț
local i regional un cadru pentru în elegerea iș ț ș
aplicarea  drepturilor  fundamentale  în  procesul
decizional i în activitatea zilnică a acestora.ș
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Pornind de  la  experien ele  i  exemplele  deț ș
bune practici colectate de la sute de oficiali din
opt state membre ale Uniunii Europene, ghidul
urmăre te  să  răspundă provocărilor  cu care  seș
confruntă  ace tia  în  activitatea  lor,  grupate  înș
cadrul  a  cinci  teme  importante:  în elegereaț
drepturilor  fundamentale,  coordonare  iș
conducere,  comunicarea  drepturilor
fundamentale,  participarea  i  societatea  civilă,ș
planificare, monitorizare i evaluare.ș

Importan a lucrării  prezentate de noi este iț ș
mai mare dacă ne gândim că responsabilizarea

factorilor  de  decizie  i  a  func ionarilor  de  laș ț
nivel  local  i  regional  reprezintă  cel  mai  bunș
mod  de  a  garanta  respectarea  drepturilor
fundamentale.  Totodată,  construirea  iș
men inerea  unor  rela ii  puternice  întreț ț
autorită ile  de  la  toate  nivelurile  i  societateaț ș
civilă  este  o  condi ie  pentru  o  guvernareț
durabilă  i  de  succes,  bazată  pe  democra ie,ș ț
respectarea  drepturilor  cetă enilor  i  a  statuluiț ș
de drept.

Teodor Lorenț

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ. REVISTA „EXPERT ELECTORAL”
NR. 1 (9)/2015

Revista  trimestrială  „Expert  Electoral”,  nr.
1  (9)/2015,  publicată  de  către  Autoritatea
Electorală Permanentă,  i din al cărei  consiliuș
tiin ific  fac  parte  reprezentan i  ai  unorș ț ț

institu ii  i  universită i  importante  din  ară  iț ș ț ț ș
din  străinătate,  se  remarcă  prin  interesante
studii,  analize  i  cercetări  electorale.  Înș
deschidere,  articolul  „Către  o  reală  reformă
electorală”  analizează  trei  proiecte  de  legi
importate ce au intrat în circuitul parlamentar:
legea  privind  alegerea  autorită ilorț
administra iei  publice  locale,  legea  privindț
finan area activită ii partidelor politice i legeaț ț ș
partidelor  politice.  Remarcăm,  de  asemenea,
articolul  privind  „Votul  i  reprezentareaș

francezilor stabili i în străinătate”, în care esteț
analizat sistemul electoral francez,  i articolulș
„Votul  alb  –  început  de  dezbatere”,  privind
legiferarea  votului  alb  (votul  de  protest)  în
diferite  state  precum  Fran a,  Suedia,  Rusia,ț
India .a. ș

Totodată,  în  cadrul  revistei  este  prezentat
raportul  „O strategie  pentru  alegeri  inclusive.
Activitatea Autorită ii Electorale Permanente înț
implementarea  i  dezvoltarea  de  proiecteș
pentru  grupurile  vulnerabile”.  De  asemenea,
sunt  prezentate  unele  sinteze  i  informări,ș
precum i recenzii ale unor evenimente. ș

Adrian Bulgaru

CONSILIUL LEGISLATIV – BULETIN DE INFORMARE LEGISLATIVĂ, NR.1/2015

Primul număr pe acest an al „Buletinului de
informare  legislativă”,  editat  de  Consiliul
Legislativ  –  organism  tehnic  specializat  în
consultan ă de specialitate în domeniul legislativț
– cuprinde o seamă de studii, opinii i informăriș
de mare interes. Cum ar fi, de pildă, o analiză
substan ială  a  trecerii  de  la  „Cartea  verdeț
privind protec ia penală a intereselor financiareț
comunitare i crearea unui Procuror European”ș
la  „Propunerea  de  Regulament  de  instituire  a
Parchetului European”, studiul „Noile coduri în

jurispruden a Cur ii  Constitu ionale.  Decizii  deț ț ț
admitere” sau dezbaterea unor probleme actuale
i de perspectivă pe care o implică republicareaș

actelor normative. .a.ș
De  asemenea,  Buletinul  aduce  în  aten ieț

unele personalită i ale Consiliului Legislativ de-aț
lungul  timpului,  se  referă  la  unele  noi  apari iiț
editoriale  i  manifestări  tiin ifice,  aducând  înș ș ț
aten ie i unele importante referin e bibliografice.ț ș ț

Carmen Năstase
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