
IV. SEMNAL

ORGANIZA IA NA IUNILOR UNITE LA 70 DE ANIȚ Ț

În  zilele  de  20-26  iulie  2015,  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  dinț ț
România,  Catedra  UNESCO  pentru  drepturile
omului,  democra ie,  pace  i  toleran ă  iț ș ț ș
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Danț
Zlătescu” au organizat Conferin a interna ionalăț ț
cu tema „Organiza ia Na iunilor Unite la 70 deț ț
ani”. La realizarea acestui eveniment i-au adusș
contribu ia  i  membrii  ai  Academieiț ș
Interna ionale  de  Drept  Comparat  (AIDC),ț
Institutului  European  de  Drept  (  ELI),
Institutului Interna ional de Drept de Expresie iț ș
Inspira ie  Franceze  (IDEF)  i  au  participatț ș
reprezentan i ai Senatului, Camerei Deputa ilor,ț ț
Consiliului  Legislativ,  Ministerului  Afacerilor
Externe,  Ministerului  Muncii,  Familiei,
Protec iei  Sociale  i  Persoanelor  Vârstnice,ț ș
Ministerului  Afacerilor  Externe,  Secretariatul
General al Guvernului.

Evenimentul  s-a  înscris  în  ciclul  de
manifestări dedicate împlinirii a 70 de ani de la
fondarea  Organiza iei  Na iunilor  Unite,ț ț
împlinirii a 60 de ani de la aderarea României la
ONU,  precum  i  60  de  ani  de  la  creareaș
Asocia iei  Na iunilor  Unite  pentru  România  iț ț ș
70 de ani de la crearea UNESCO – organiza ieț
tiin ifică i culturală a Na iunilor Unite.ș ț ș ț

Lucrările au fost deschise de către prof. univ.
dr.  Irina  Moroianu  Zlătescu,  directorul
Institutului Român pentru Drepturile Omului iș
pre edinte  ANUROM  care  a  remarcatș
importan a promovării i protec iei drepturilor iț ș ț ș
libertă ilor  fundamentale  ale  omului  în  cadrulț
ONU,  OIF,  IDEF,  OSCE,  Consiliul  Europei,
UE, i ELI, eviden iind rolul Institutului Românș ț
pentru  Drepturile  Omului  în  promovarea
idealurilor  i  principiilor  ONU, punând accentș
pe  evolu iile  recente  în  domeniulț
reglementărilor, mecanismelor i institu iilor deș ț
drepturile omului.

După sesiunea de deschidere, lucrările s-au
desfă urat în sesiuni plenare cu diferite tematiciș
i au fost urmate de dezbateri.ș

În  cadrul  primei  sesiuni  plenare  dedicate
temei  principale  „Organiza ia  Na iunilor  Uniteț ț
la  70  de  ani”,  prof.  univ.  dr.  Irina  Moroianu

Zlătescu,  a  prezentat  un  Raport  introductiv,
analizându-se  parcursul  activită ii  i  prezen eiț ș ț
ONU  în  lume,  începând  de  la  Declara iaț
Universală  a  Drepturilor  Omului  i  până  laș
Declara ia  Mileniului-  declara ie  prin  careț ț
statele semnatare s-au angajat  să îndeplinească
obiectivele Mileniului până în 2015.

Ce-a de-a doua sesiune plenară, moderată de
prof.  univ.  dr.  Dumitra  Popescu,  cu  tema
„Promovarea i  protec ia  drepturilor  omului înș ț
sistemul  Organiza iei  Na iunilor  Unite”,  iț ț ș
având ca raportori cercet. t. Raphael Gautschi,ș
Laura Grădinariu, secretar II MAE i cercet. t.ș ș
Mihaela  Scarlat,  s-a  axat  pe  importan aț
activită ii  Consiliului  ONU  pentru  Drepturileț
Omului  i  mecanismul  de  evaluare  periodicăș
universală,  precum  i  rela ia  ONU  –Uniuneaș ț
Europeană,

„Instrumente  i  mecanisme  ONU  privindș
drepturile omului”,  moderată de prof. univ. dr.
Monna-Lisa Magdo Belu, membru IDEF, a fost
tema altei sesiuni plenare în care raportorii, dr.
Anna  Maria  Cun  Neagoe,  membru  ELI,  prof.
univ.  dr.  Rodica  erbănescu,  membru  IDEF,Ș
Emil Marinache, ARDOVT, cercet.  t. Claudiaș
Kosina,  membru  LIRDOCT,  Petru  Emanuel
Zlătescu,  membru ELI, au eviden iat  evolu iileț ț
recente  în  domeniul  reglementărilor,
mecanismelor  i  institu iilor  ONU  pentruș ț
promovarea  i  protec ia  drepturilor  omului,ș ț
democra iei i păcii i rolul Asocia iilor pentruț ș ș ț
Na iunile  Unite  în  sistemul  Consiliului  ONUț
pentru Drepturile Omului.

O  altă  sec iune  distinctă  a  fost  acordatăț
temei  „Proiectul  ONU  Alian a  Civiliza iilor”,ț ț
moderată  de cercet.  t.  Daniela  Albu,  membruș
Family Forum, la care raportorii prof. univ. dr.
Mihaela Fodor, membru ELI, cercet. t. Carmenș
Năstase,  membru  AROMES,  cercet.  t.  Oliviaș
Florescu, membru Asocia ia Clubul de la Cheia,ț
Anghel Găinu ă i Tiberiu Marinache, au făcutș ș
referire la importan a i scopul constituirii  subț ș
egida ONU a proiectului  Alian a Civiliza iilor,ț ț
care  i-a  propus  să  promoveze  principiulș
în elegerii  i  reconcilierii  pentru  combatereaț ș
prejudecă ilor  i  tensiunilor  dintre  culturi  iț ș ș
religii.
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Sesiunea plenară cu tema „60 de ani de la
aderarea României la ONU”, moderată de prof.
univ.  dr.  Irina  Moroianu  Zlătescu,  a  avut  ca
raportori  pe  Florin  Emerich  Saghi,
vicepre edinte  ANUROM i  ministru  consilierș ș
la  MAE,  dr. Claudia  Brânzan,  magistrat  i  dr.ș
Tudor  Grigora ,  procuror,  care  în  rapoarteleș
sus inute  au  subliniat  cele  mai  importanteț
momente  din  cei  70  de  ani  de  la  fondarea
Organiza iei Na iunilor Unite, i rela ia ONU –ț ț ș ț
România,  la  aniversarea  a  60  de  ani  de  la
aderarea tării noastre, moment în care România
reafirmă respectul  fa ă de ac iunile  institu iilorț ț ț
din sistemul ONU precum i sus inerea reformeiș ț
Consiliului de Securitate ca promotor al păcii iș
stabilită ii  interna ionale,  al  valorilorț ț
democra iei,  statului  de  drept  i  respectuluiț ș
pentru drepturile omului.

Sesiunea specială plenară cu tema „70 de ani
de  la  fondarea  Organiza iei  Na iunilor  Uniteț ț
pentru Educa ie, tiin ă i Cultură – UNESCO”,ț Ș ț ș
moderată  de  Florin  Emerich  Saghi,
vicepre edinte ANUROM, i având ca raportoriș ș
pe  prof.  univ.  dr.  Maria  Magdalena  Jianu,  iș
Gheorghe Pârvan, pre edinte Asocia ia clubul deș ț
la  Cheia  au  prezentat  strategia  UNESCO  pe
termen mediu pentru educa ie 2014-2021, careț
pozi ionează  UNESCO  ca  pion  principal  înț
procesul de elaborare a noilor obiective globale
ale  dezvoltării,  în  domeniile  educa iei,  tiin ei,ț ș ț
culturii, comunicării i informa iei.ș ț

În sesiunea plenară „Evolu ia după 2015 laț
nivel: ONU, UNESCO”, moderată de prof. univ.
dr. Maria Magdalena Jianu, raportorii dr. Adrian
Bulgaru, membru ELI i cercet. t. Daniela Albuș ș
au  prezentat  evolu iile  actuale  ale  cadruluiț
legislativ  în  domeniul  reglementărilor  iș
mecanismelor la nivel ONU i UNESCO pentruș
promovarea i protec ia drepturilor omului.ș ț

O  sesiune  distinctă  a  fost  dedicată  temei
„Organiza ii,  instrumente  i  mecanismeț ș
regionale de promovare i protec ie a drepturilorș ț
omului  în  cadrul:  Consiliului  Europei,
Organiza iei  pentru  Securitate  i  Cooperare  înț ș
Europa i Uniunii Europene”, moderată de prof.ș
univ.  dr.  Gheorghe  Bârlea,  co- ef  Catedraș
UNESCO pentru drepturile omului, democra ie,ț
pace  i  toleran ă  unde  raportorii  dr.  Catrinelș ț
Brumar,  agent  guvernamental  CEDO,  MAE,
lect.  univ.  dr.  Gheorghe  Gu u,  Republicaț
Moldova, cercet. t. Mihaela Scarlat, cercet. t.ș ș
dr. Adrian Bulgaru i cercet. t. Marius Mocanuș ș

au  prezentat  aspecte  privind  promovarea  iș
protec ia drepturilor omului pe plan european, înț
contextul  mondial  al  crizei  i  preocupările  dinș
cadrul  Consiliului  Europei  i  al  Uniuniiș
Europene.

„Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii
Europene  din  perspectiva  programului
2013-2017  al  Agen iei  pentru  Drepturiț
Fundamentale  a  Uniunii  Europene  (FRA)”,
moderată  de  prof.  univ.  dr.  Irina  Moroianu
Zlătescu,  membru  al  Consiliului  de
Administra ie  FRA,  a  fost  tema  altei  sesiuniț
plenare în care raportorii cercet. t. dr. Adrianș
Bulgaru,  Burce  Adamson,  SHRC,  cercet.  t.ș
Marius Mocanu i cercet. t. Daniela Albu, auș ș
prezentat  aspecte  privind  evolu ia  drepturilorț
fundamentale  în  UE  din  perspectiva
Raportului  FRA  pe  anul  2014,  drepturile
copilului,  discriminarea,  drepturile
persoanelor  cu  dizabilită i,  Uniuneaț
Europeană  i  integrarea  popula iei  roma,ș ț
libertatea  de  mi care  drept  fundamental  alș
cetă enilor europeni, precum i aspecte privindț ș
protec ia  i  integrarea  migran ilor,  acordareaț ș ț
vizelor i azilul. ș

Un  moment  important  în  cadrul  acestei
sesiuni  a  fost  prezentarea  în  avampremieră  a
proiectului  CLARITY,  de  către  dr.  Adrian
Bulgaru.  Proiectul,  realizat  de  Agen ia  pentruț
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, se
concretizează  printr-un  instrument  online
interactiv care are scopul de a ajuta oamenii în
rezolvarea  problemelor  privind  drepturile
fundamentale.  Instrumentul  acoperă  în  prezent
14 state membre ale Uniunii Europene(Austria,
Bulgaria, Cipru, Finlanda, Fran a, Italia, Irlanda,ț
Malta  Polonia,  Portugalia,  România,  Slovacia,
Spania  i  Ungaria)  i  este  disponibil  în  limbaș ș
engleză.  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului  a  participat  ca  i  partener  în  cadrulș
acestui proiect urmărind pozi ionarea Românieiț
în  rândul  statelor  care  sus in  i  asigurăț ș
respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

Potrivit  regulamentului  de  instituire,
CLARITY are drept scop identifice i să ofereș
informa ii  privind  organismul  non-judiciar  celț
mai  adecvat  pentru  a  rezolva  o  anumită
problemă  a  drepturilor  fundamentale,  pornind
de la ideea că fiecare stat dispune de organisme
publice de specialitate care pot oferi informa iiț
sau pot ajuta în situa ii de încălcare a drepturilorț
fundamentale.
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Instrumentul  online  CLARITY  acoperă
diferite  domenii  de  drepturi  fundamentale,
inclusiv zona de non-discriminare. Instrumentul
pilot  vizează  i  intermediari,  pentru  orientareaș
victimelor cărora le-au fost încălcate drepturile
fundamentale către un organism competent. 

Acest  instrument  vizează  i  oferirea  deș
informa ii  asupra  modului  i  unde  trebuieț ș
depusă o peti ie sau de unde po i primi asisten ăț ț ț
la nivelul cel mai apropiat de domiciliu pentru
persoanele cărora le-au fost încălcate drepturile
fundamentale.

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

O sec iune distinctă, moderată de prof. univ.ț
dr.  Monna  Lisa  Magdo  Belu,  a  fost  rezervată
temei  „Sistemul  na ional  de  promovare  iț ș
protec ie a drepturilor omului”. Raportorii, prof.ț
univ.  dr.  Gheorghe  Iancu  i  lect.  univ.  dr.ș
Claudiu Ignat, s-au referit în lucrările prezentate
la aspecte privind legisla ia română în domeniulț
drepturilor  omului,  legisla ia  europeană  iț ș
drepturile  fundamentale  ale  omului,  normele
juridice europene i na ionale privind drepturileș ț
omului.

„Protec ia i promovarea drepturilor omuluiț ș
în  Constitu ia  României”  i  „Protec ia  iț ș ț ș
promovarea  drepturilor  omului  în  proiectul  de
modificare a Constitu iei  României”,  moderateț
de prof. univ. dr. Monna Lisa Magdo Belu, au
constituit  tema altor sesiuni plenare din cadrul
universită ii,  în  care  raportorii  prof.  univ.  dr.ț
Gheorghe  Iancu,  dr.  Tudor  Grigora ,  dr.ș
Alexandru  Jianu,  ANAF,  Hélène  Gadriot,
membru IDEF, lect. univ. dr. Claudiu Ignat, lect.
univ.  dr.  Gheorghe  Gu u,  Universitatea  dinț
Chi inău, au prezentat aspecte privind protec iaș ț
i  promovarea  drepturilor  omului  văzute  prinș

prizma  Constitu iei  României  precum  i  înț ș
proiectul de modificare a Constitu iei.ț

O sesiune plenară omagială cu tema „Drept
comparat al drepturilor omului”, a fost dedicată
în  memoria  omului  de  tiin ă  francez  Rolandș ț
Drago,  membru  titular  al  Academiei
Interna ionale  de  Drept  Comparat,  membru  alț
Academiei  Franceze.  În  cadrul  acesteia,  prof.
univ.  dr.  Irina  Moroianu  Zlătescu,  membru

titular  al  Academiei  Interna ionale  de  Dreptț
Comparat, a eviden iat faptul că Congresul de laț
Paris  din  1900  a  fost  recunoscut  în  lumea
întreagă  drept  „actul  de  na tere  al  dreptuluiș
comparat modern”1,  iar  în perioada 1918-1940
s-a dat o nouă func ie dreptului comparat, fiindț
momentul în care s-a pus problema creării unui
drept  mondial  al  secolului  trecut2.  Se  analiza
posibilitatea de a se impune un drept uniform al
na iunilor.  Au  fost  constitutite  societă iț ț
interna ionale  cum  ar  fi  Societatea  Na iunilorț ț
(1918) cu  sediul  la  Haga,  Academia  de Drept
Interna ional  (1923)  cu  sediul  la  Haga,ț
Academia  Interna ională  de  Drept  Comparatț
(1924) de asemenea la Haga, Unidroit (1928) cu
sediul la Roma3.

Dreptul  comparat  era  definit  ca  ramură  a
tiin ei  dreptului  având  ca  obiect  apropriereaș ț

sistematică  a  institu iilor  juridice  din  diverseț
ăriț 4.

Prof.  univ.  dr.  Irina  Moroianu  Zlătescu  a
arătat, citându-l pe prof. univ. dr. Roland Drago
„Poate  părea  simplu  i  în  acela i  timpș ș
imprudent”  să  se  vorbească  „de  dreptul
comparat în acest început al celui de al treilea
mileniu”5. Profesorul Roland Drago, pre edinteș
al  Academiei  de  tiin e  Morale  i  Politice,Ș ț ș
secretar  general  al  Societă ii  Franceze  deț
Legisla ie Comparată în perioada 1964-1977 iț ș
pre edinte  al  acesteia  –  calitate  în  care,ș
împreună cu prof. univ. dr. Victor Dan Zlătescu,
membru titular  al  Academiei  Interna ionale  deț
Drept  Comparat,  creatorul  colii  moderne  deș
drept comparat din România, secretar general iș
apoi  pre edinte  (1974-2000)  al  Societă ii  deș ț
Drept Comparat pe care a înfiin at-o în 1974ț 6,

1 A se  vedea  H.C.  Gutteridge apud  Marc Ancel,
Utilité  et  méthodes  du  droit  comparé,  Eléments
d’introduction  générale  á  l´étude comparative  des
droits,  Editions  Ides  et  Calendes Neuchâtel,  1971,
p.18. 
2 A se vedea  Benedicte Fauvarque – Cosson,  La
société de législation comparée dans le XXI-e siècle,
p. 650.
3 Ibidem.
4  A  se  vedea  Henri  Capitant, în  Vocabulaire
juridique, Paris, 1936, p.208.
5 A se  vedea  Roland  Drago,  Droit  comparé,  în
Presse Universitaire de France, Paris, 2003. 
6 În coresponden a pe care am avut-o cu prof. Rolandț
Drago, acesta men iona, nu o singură dată că prof.ț
univ. dr. V.D. Zlătescu „era un foarte mare jurist” iș
că avea la loc de cinste în biblioteca lui cartea pe
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au succedat profesorului univ. dr. Marc Ancel,
membru titular  al  Academiei  Interna ionale  deț
Drept  Comparat  i  academicianului  Traianș
Iona cu,  membru  titular  al  Academieiș
Interna ionale  de  Drept  Comparat,  înț
organizarea  Zilelor  juridice  franco-române
create,  de  ace tia  din  urmă,  în  1967.  Rolandș
Drago a fost,  de altfel,  i  secretarul  general alș
Academiei  Interna ionale  de  Drept  Comparatț
începând  din  1973  i  până  în  2006,  când  aș
hotărât să se retragă din această func ie. Într-oț
scrisoare  pe  care  mi-a  adresat-o  la  9  august
2006, spunea că a luat această hotărâre pentru că
„trebuie făcută o schimbare i cred că succesoriiș
sunt de calitate  i mai ales că ei vor apăra unș
echilibru între ările Europei i cele din commonț ș
law”.  Profesorul  Drago  atrăgea  aten ia  căț
metoda dreptului comparat este „un procedeu de
învă ământ i cercetare dar i de cunoa tere” iț ș ș ș ș
este un adevăr evident că constitu ionali tii  auț ș
trebuit să fie întotdeauna comparati ti, „dreptulș
comparat  nu  poate  fi  numai  o  materie
academică”, el trebuie să privească consecin eleț
concrete,  adică  „influen a  drepturilor,  unoraț
asupra altora”.  Prin lucrările sale - Tratatul  de
contencios  administrativ  (1962)  i  Tratatulș
asupra  recursului  în  materie  administrativă
(1992) - profesorul Roland Drago a demonstrat
că i administrativi tii trebuie să fie întotdeaunaș ș
comparati ti. ș

S-a  arătat  că  astăzi,  când  ne  propunem să
discutăm  despre  compara ie  în  domeniulț
drepturilor  omului  sau  privat,  încercăm  să  o
facem a a cum a făcut-o în întreaga sa carierăș
profesorul  Drago,  depă ind  prejudecă ile  iș ț ș
impresiile  noastre  ini iale  care,  adesea,ț
deformează imaginea pe care o avem despre un
subiect.

S-a  subliniat  că  teza,  profesorului  Roland
Drago,  privind  crizele  no iunii  de  institu ieț ț
publică  rămâne  de  o  mare  actualitate.
Competen a,  angajamentul,  deschiderea,ț
curiozitatea  intelectuală  reînnoită  fără  încetare
au  făcut  din  prof.  Roland Drago unul  din  cei
mai fini comparati ti de drept public din a II-aș
jumătate  a  secolului  trecut,  alături  de  cel  pe

care  acesta  din  urmă  i-o  dedicase.  De  altfel,  în
calitate  de  decan  al  unei  facultă i  de  drept  dintr-oț
universitate  bucure teană  profesorul  univ.  dr.  V.D.ș
Zlătescu  acordase  titlul  de  DHC  profesorului  dr.
Roland Drago.

care-l considera ca model i căruia i-a succedat,ș
Adhemar Esmein.

S-a  sus inut  că  dacă  există  o  viziuneț
diacronică  sau sincronică  a  sistemelor  juridice
se  ajunge   întotdeauna  la  compararea:
izvoarelor, evolu iilor i influen elor pe care celeț ș ț
două  reguli  de  conduită  le  retrasează  în  mod
necesar.

În  prezent,  se  consideră  că  „dreptul
comparat” a devenit „calea de acces spre o mai
bună  în elegere  a  drepturilor  na ionaleț ț
comparate”, că el a „furnizat pu in câte pu in oț ț
formă de referin ă pentru a în elege  i  apreciaț ț ș
diferitele sisteme juridice i modul lor de a trataș
i  rezolva  problemele  juridice”  cele  maiș

importante7.
Lucrările Conferin ei au continuat i cu alteț ș

dezbateri importante, astfel în sec iunea cu temaț
„Educa ia juridică i educa ia pentru drepturileț ș ț
omului. Rolul educa iei continue”, moderată deț
prof.  univ. dr. Lauren iu  oitu,  raportorii  prof.ț Ș
univ. dr. Monna Lisa Magdo Belu i prof. univ.ș
dr.  Maria  Magdalena  Jianu,  Eugenie  Lechner,
membru Paneurope Swiss, Angelamaria Loreto,
pre edinte  Ius  Primi  Viri,  au  subliniat  înș
comunicările lor rolul educa iei  în promovareaț
i  protec ia  drepturilor  omului,  cultivareaș ț

respectului  pentru  valorile  comune,  rolul
educa iei ca mijloc de prevenire al intoleran ei,ț ț
demersurile  educa ionale  ce trebuie  întreprinseț
pentru  a  cre te  for a  actului  educativ  pentruș ț
demnitate,  punând accent  pe drepturile  omului
i  responsabilită ile  lui  în  sistemul  educa ionalș ț ț

din România.
În  ultima  sesiune  plenară  cu  tema  „Noi

provocări ale drepturilor omului”, moderată de
dr.  Octavian  Popescu,  membru  ANUROM,
raportorii  Mircea  Ciocan,  vicepre edinteș
sindicatul  SANITAS,  dr.  Anna  Maria  Cun
Neagoe, dr. Marius Kosina, dr. Elena Pătra cu iș ș
Victoria Nica, membru ARDOVT, au prezentat
în lucrările sus inute aspecte privind dreptul laț
informare  în  domeniul  sănătă ii,  aspecte  aleț
drepturilor persoanelor cu tulburări psihice, ale
drepturilor  persoanelor  cu dizabilită i,  normeleț
juridice europene i na ionale privind drepturileș ț
consumatorului.

În cadrul manifestărilor a fost organizată iș
o  expozi ie  de  carte  cuprinzând  o  paletăț
variată  de  volume  recente  apărute  sub  egida
IRDO. 
7 Ibidem, pp. 319-320.
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Lucrările  Conferin ei,  la  care  au  participatț
exper i,  cercetători,  reprezentan i  ai  unorț ț
organiza ii  interna ionale,  reprezentan i  ai  unorț ț ț
institu ii  guvernamentale,  cadre  didacticeț
universitare,  magistra i,  doctoranzi  iț ș

masteranzi, s-a încheiat cu evaluarea cursurilor,
propuneri i înmânarea atestatelor i diplomelorș ș
i certificatelor de participare.ș

Olivia Florescu

CONFERIN A ANUALĂ A Ț INSTITUTULUI EUROPEAN DE DREPT

Institutul  European  de  Drept  (ELI),  este  o
organiza ie  independentă  ce  are  ca  scopț
îmbunătă irea  calită ii  legisla iei  la  nivelț ț ț
european prin aducerea la aceea i masă pentruș
discu ii  a  exper ilor,  practicienilor  i  mediuluiț ț ș
academic  din  toate  ramurile  din  domeniul
dreptului  sau  a  institu iilor  de  nivel  europeanț
sau mondial i care să răspundă noilor provocăriș
rezultate  din  extinderea  spa iului  comunitar  iț ș
din  situa iile  în  care  este  pusă  Uniuneaț
Europeană deseori.

ELI,  având sediul  i  secretariatul  la  Viena,ș
desfă oară o activitate organizată i sus inută laș ș ț
nivel european i uneori la nivel mondial, de to iș ț
membrii săi.

În perioada 2 - 4 septembrie 2015, a avut loc
la Vienna Conferin a anuală a ELI i Adunareaț ș
generală  a  membrilor  acesteia,  eveniment
co-organizat  de  Facultatea  de  Drept  a
Universită ii  din Viena  i  Academia  de tiin eț ș Ș ț
din  Austria,  observator  institu ional  în  cadruț
ELI.

În ceremonia de deschidere au luat cuvântul
doamna Diana Wallis,  pre edinte  ELI,  domnulș
Heinz Fassman, Vice-Rector al Universită ii dinț
Vienna,  i domnul Paul Oberhammer, Decanulș
Facultă ii de Drept din cadrul Universită ii dinț ț
Vienna,  care  prin  discursul  lor  i-au  arătatș
disponibilitatea de a păstra locul ELI în cadrul
Universită ii  din  Vienna.  De  asemenea,  a  luatț
cuvântul  doamna  Harriet  Lansing,  fost
pre edinte  a  Comisiei  pentru  uniformizareaș
legisla iei  din  Statele  Unite  ale  Americii  iț ș
membru  al  Institutului  American  de  Drept.
Totodată,  în  deschiderea  lucrărilor  au  luat
cuvântul  domnul  Michael  Alram,
Vicepre edintele Academiei de tiin e a Austrieiș Ș ț
i  domnul Wolfgang Brandstetter, Ministrul deș

Justi ie al Austriei.ț
După  aceste  momente  festive  au  început

lucrările  efective  ale  Conferin ei  cu  primeleț
două teme desfă urate în paralel, prima „ș From

CESL to the Digital Single Market”,  moderată
de  Lord  John  Thomas,  Lord  Chief  Justice  of
England and Wales, avându-i ca invita i pe prof.ț
univ. dr. Axel Metzger, Universitatea Humboldt
din  Berlin  i  prof.  univ.  dr.  Christianeș
Wenderhorst,  Universitatea  din  Vienna,  i  aș
doua  „Viitoarea  procedură  de  drept
administrativ  a  UE:  Probleme  de  con inut  iț ș
domeniul de aplicare” moderată de prof. univ.
dr.  Jacques  Ziller,  Universitatea  din  Pavia,
avându-i ca invita i  pe doamna Heidi Hautala,ț
Vicepre edinte  al  Grupului  Verzilor  dinș
Parlamentul  European,  prof.  univ.  dr.  Herwig
Hofmann,  Universitatea  din  Luxembourg  iș
Centrul pentru Dreptul European, prof. univ. dr.
Ian  Harden,  profesor  onorific  la  Universitatea
din  Sheffield  i  domnul  Marc  Clement,ș
judecător administrativ la Curtea Administrativă
de  Apel  din  Lyon.  Dezbaterile  ce  au  urmat
prezentărilor  au  fost  deosebit  de  interesante.
fiind abordate i alte teme precum, raportul finalș
al  proiectului  privind  viitoarea  procedură  de
drept  administrativ  împreună  cu  ReNEUAL
(Research Network on European Administrative
Law).

.Remarcăm aici  interven iile în cadrul celuiț
de al doile grup a prof. univ. dr. Irina Moroianu
Zlătescu,  directorul  Institutului  Român  pentru
Drepturile  Omului  i  a  conf  univ.  dr.  Elenaș
Mihaela Fodor, din cadrul Universită ii Cre tineț ș
„Dimitrie  Cantemir”,  filiala  Cluj  Napoca.  La
aceste activită i au mai participat prof. univ. dr.ț
Gheorghe Iancu, din cadrul Facultă ii de Dreptț
Universitatea  Bucure ti,  precum  i  cercet.  t.ș ș ș
Vlad Dan Oanea,  cercet.  t.  Ioan Zonga i  dr.ș ș
Alexandru  Jianu.  Dezbaterile  privind
prezentarea  proiectului  „De  la  Principii
transna ionale  la  normeleț  europene  de
procedură  civilă”,  moderată  de  Jose  Angelo
Estrella  Faria,  secretar  general  UNIDROIT  iș
Diana  Wallis,  pre edinte  ELI,  avându-i  caș
invita i  pe  domnii  prof.  univ.  dr.  Gillesț
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Cuniberti,  European  la  Universitatea  din
Luxembourg,  prof.  univ.  dr.  Neil  Andrews,
Universitatea  Cambridge,  Eva  Storksrubb  din
cadrul  Universitatea  Uppsala,  prof.  univ.  dr.
Rolf  Sturner,  Universitatea  din  Freiburg  iș
Michael Shotter, Direc ia Generală de Justi ie iț ț ș
Consumatori din cadrul Comisiei Europene. S-a
avut  în  vedere  elaborarea  unui  model  de
standarde europene pentru procedura civilă.  În
faza  sa  ini ială,  proiectul  s-a  concentrat  peț
măsuri  provizorii  i  de  protec ie  i  accesul  laș ț ș
informa ii  i  probe,  urmând  ca,  în  a  doua  saț ș
fază,  să  fie  examinate  alte  două  subiecte:
autoritatea  lucrului  judecat  i  obliga ii  aleș ț
păr ilor  i  avoca ilor.  La  aceste  activită i  auț ș ț ț
participat  prof.  univ.  dr.  Irina  Moroianu
Zlătescu,  conf  univ. dr.  Elena  Mihaela  Fodor,
Prof  univ.  dr.  Gheorghe  Iancu  i  Alexandruș
Jianu. În cadrul acestui proiect vor colabora iș
cercet.  t.  Vlad  Dan Oanea  i  cercet.  t.  Ioanș ș ș
Zonga  din  partea  Institutului  Român  pentru
Drepturile Omului

Tema  „Accesul  curatorilor  la  activele
digitale”  proiect  ce  urmează  să  fie  realizat
împreună cu ULC, a fost moderată de  doamna
Harriet  Lansing,  membru  al  Institutului
American de Drept. Invita ii acestei dezbateri auț
fost  prof. univ. dr. Sjef van Erp,  Universitatea
din Maastricht, Radim Polčák, ef al InstitutuluiȘ
de Drept i Tehnologie din cadrul Facultă ii deș ț
Drept  -  Universitatea Masaryk, Jos Uitdehaag,
prim  secretar  la  Uniunea  Interna ionalor  aț
Executorilor Judecătore ti i Ernst Steigenga dinș ș
cadrul Ministerului de Justi ie i Securitate dinț ș
Olanda.  Dezbaterile  au  avut  în  vedere
rezultatele  proiectului  cu  aceea i  temă,ș
propunându- i,  nu  neapărat  să  dezvolte  unș
document pentru viitoarea legisl atie europeană,ț
ci  să  contribuie  la  actuala  dezbatere  în  cadrul
institu iilor  UE,  pentru  a  oferi  răspunsuri  laț
unele  dintre  întrebările  generale  ridicate  de
Comisie i pentru a observa modelul American.ș

De asemenea, în cadrul acestei prime păr ii aț
Conferin ei  a  avut  loc  i  alegerile  pentruț ș
desemnarea  a  30  de  membrii  noi  în  Consiliul
ELI.  Subliniem  faptul  că  din  România  au
candidat  si  au  fost  ale i  prof.  univ.  dr.  Irinaș
Moroianu  Zlătescu,  directorul  Institutului
Român pentru Drepturile Omului, i dr. Cristianș
Alundaru,  cadru  didactic  asociat  la
Universitatea „Vasile Goldi ” din Arad.ș

Ultima zi a Conferin ei, cea de 4 septembrieț
2015, de debutat cu dezbaterile din panel-urile
paralele  privind  progresele  înregistrate  de
proiectele  derulate  privind  „Prevenirea  iș
solu ionarea  conflictelor  de  competen ă  înț ț
Dreptul  Penal” i  ș „De  la  Principii
transna ionale  la  normeleț  europene  de
procedură civilă”. 

Prima  temă,  „Prevenirea  i  solu ionareaș ț
conflictelor de competen ă în Dreptul Penal”ț  a
fost  prezidată  de prof.  univ.  dr. Andre  Klip,
Universitatea din Maastricht, Olanda, iar printer
invita i  s-a  aflat  i  deț ș  prof.  univ.  dr. John
Vervaele, profesor de drept economic european
i penal  la Utrecht Law School iș ș  profesor de

drept  penal  european  la  Colegiul Europei  din
Bruges,  a  avut  în  vedere  elaborarea unui  nou
cadru  legal  pentru  prevenirea  iș  solu ionareaț
conflictelor de competen ă înț  materie penală, în
domeniul  de libertate, securitate  i  justi ie.  Laș ț
acest  proiect  participă  i  cercetători  din  cadruș
IRDO.  A  doua  temă  „De  la  Principii
transna ionale  la  normeleț  europene  de
procedură civilă” a fost prezidată de prof. univ.
dr. Matthias Storme, Universitatea din Leuven,
la  discu ii  contribuind  i  prof.  univ.  dr.  Irinaț ș
Moroianu  Zlătescu  i  cercet.  t.  Vlad  Danș ș
Oanea. 

În cadrul dezbaterilor doamna Věra Jourova,
Comisar European pentru Justi ie, Consumatoriț
i Egalitate de Gen. Ea a subliniat faptul că ELIș

a  furnizat  deja  Comisiei  Europene  sfaturi  de
nepre uit, sperând, totodată, că ELI va contribuiț
în  continuare  la  o  normă  de  drept  cultural  în
Europa,  prin  intermediul  cercetărilor  sale,
publica iilor i, desigur, conferin elor”. În opiniaț ș ț
domniei sale, scopul ELI este de a continua sa
stimuleze dezbaterile i să încurajeze schimbulș
între  teoreticieni  i  practicieni,  cu  privire  laș
toate aspectele legisla iei UE.ț  

Sesiunea  dedicată  proiectelor  de  viitor  ale
ELI  a  început  cu  panel-ul  privind
„Împuternicirea familiilor europene: spre o mai
autonomie  puternică  în  familia  europeană  iș
drept succesoral” moderată de doamna Katharin
Boeli-Woelki, profesor de drept la Universitatea
din  Utrecht,  Pre edintele  Comisiei  de  dreptulș
familiei  i  la  Academia  de  Drept  Comparat.ș
Invita ii  acestei  dezbateri,  care  a  promovatț
unitatea familiei în cadrul UE cu toate că peste
10 milioane  de familii  sunt  despăr ite  la  nivelț
mondial  din  varii  motive,  au  fost:  Christiane
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Wendehorst,  profesor de drept la Universitatea
din  Vienna,  Kerstin  Bartsch,  expert  i  fostș
mediator  familial,  Richard  Frimstom,  notar
public,  Wendy  Schrama,  profesor  de  dreptul
familiei  la  Universitatea  din  Groningen  iș
Michael Shotter, Direc ia Generală de Justi ie iț ț ș
Consumatori din cadrul Comisiei Europene. 

Referitor la noile proecte doamna Christiane
Wendehorst,  vicepre edinte  ELI,  a  adus  înș
discu ie posibileleț  metode prin care ELI poate
asigura practicienilor  angajarea,  efectivă  iș
semnificativă,  în munca de proiect  desfă uratăș
în  cadrul  Institutului,  care  dintre  problemele
juridice  presante  necesită  aten ia  ELI,  i  cumț ș
poate  organiza ia  aborda  diverse  subiecte  iț ș
produce  rezultate  care  să  fie  utile  pentru
practicieni.

Astfel,  la  temă,  Recuperarea  afacerii,  în
Legea  Insolventei  moderată  de  Bob  Wessels,
profesor  de  drept interna ional  privindț
Insolven a  la  Universitateaț  din  Leiden,   i-aș
propus ca obiectiv, proiectarea unui cadru legal
care  să  permită  dezvoltarea  în continuare  a
normelor  coerente  i  func ionaleș ț  pentru
recuperarea de afaceri din Europa, cadru ce va
include  anumite  proceduri  legale  pentru  a
permite  păr ilor  o  mai  bună  negociere  aț
solu iilor  atunci  când  o  afacere  se  află  înț
dificultate  financiară  i  pentru  a  stabiliș
procedurile  i  condi iile  în  care  solu iaș ț ț
executorie  poate  fi  impusă creditorilor  i  altorș
păr i  interesate,  în  ciuda  lipsei  lor  deț
consim ământ.  Domeniul  de  aplicare  alț
proiectului  este  larg i  ia  în  considerare cadreș
nefinanciare  care  urmează  să  fie  utilizate  de
către  întreprinderi  în  afara  instan ei,  i  într-unț ș
context  procedural  (pre)  insolven ă.  Invita iiț ț
acestei  reuniuni au fost prof. univ. dr. Stephan
Madaus,  Universitatea  Martin  Luther  din
Halle-Wittenberg,  prof.  univ.  dr.  Paul
Oberhammer,  Decanul  Facultă ii  de  Drept,ț
Universitatea  din  Viena,  Stephan  Taylor,
partener  Insonomy  i  Kristin  van  Zwieten,ș
profesor  asociat  de  drept  la  Universitatea
Oxford.

Proiectele  de  viitor  ale  ELI  i  implicareaș
sporită a practicienilor a continuat cu panel-ul

„Statul de drept i migra ia” moderată de jud.ș ț
Bostjan  Zalar,  judecător  la  Înalta  Curte
Administrativă a Sloveniei, avându-I ca invita iț
pe  Killian  O’Brien,  Formator  pentru
învă ământ,  calitate  i  expertiză  în  cadrulț ș
Biroului European de Sprijin pentru Azil, Hugo
Storey, pre edintele Asocia iei Interna ionale aș ț ț
Judecătorilor  privind  Dreptul  Refugia ilor  iț ș
Adriano  Silvestri,  eful  Sectorului  Azil  iș ș
Migra ie din cadrul Agen iei pentru Drepturileț ț
Fundamentale a UE. 

În  cadrul  acestor  dezbateri  s-au  luat  în
considerare condi iile oferite de către cele 28 deț
state  membre  privind  drepturile  oferite
solicitan ilor de azil, în special cazarea, dreptulț
la sănătate, dreptul la educa ie, etc. S-au pus înț
discu ie  motivele  pentru  care  în  unele  ăriț ț
solicitan ii de azil sunt inu i în deten ie până laț ț ț ț
solu ionarea cererii de azil, fără a le fi respectateț
drepturile  omului. S-a  mai  discutat  despre
motivele  pentru  care  unele  persoane  caută
refugiul,  criza  declan ată  de  conflictele  dinș
Orientul Mijlociu, dacă este Europa pregătită să
primească  un  număr  mare  de  migran i  iț ș
refugia i.  În  cadrul  acestui  proiect  au  fostț
coopta i i cercetători IRDO.ț ș

S-a  adus  în  discu ie  o  serieț  de  probleme
precum: aplicarea  corectă  a drepturilor  omului
în Europa,  rela ia  dintreț  instan ele  na ionale iț ț ș
suprana ionale,  rolulț  instan elor  suprana ionaleț ț
în  ordinea  juridică europeană,  cauzele  în  care
unele state au fost condamnate la CEDO pentru
inerea în deten ie a solicitan ilor de azil până laț ț ț

solu ionarea definitivă  a cererii  depuse,  uneoriț
câteva luni, cu toate că solicitan ii au fost minoriț
neînso i i. În cadrul dezbaterilor au participat iț ț ș
prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu, membru
în Consiliul de Administra ie al Agen iei pentruț ț
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene.

La  sfâr itul  dezbaterilor,  în  concluziileș
Conferin ei, pre edintele Diana Wallis a anun atț ș ț
că Adunarea Generală i Conferin a anuală 2016ș ț
vor  avea  loc  în  perioada  7-9  septembrie,  la
Ferrara,  Italia,  în  colaborare  cu  Universitatea
din Ferrara.

Ioan Zonga
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RAPORTUL SPECIAL AL AVOCATULUI POPORULUI  PRIVIND
CONDI IILE DE DETEN IE DIN PENITENCIARE I CENTREȚ Ț Ș

DE RE INERE I ARESTARE PREVENTIVĂ, FACTORIȚ Ș
DETERMINAN I ÎN RESPECTAREA DEMNITĂ II UMANE I AȚ Ț Ș

DREPTURILOR PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE

Acest raport special a fost întocmit ca urmare
a  anchetelor  teritoriale  în  penitenciare  i  înș
centrele  de  re inere  i  arestare  preventivă.ț ș
Avocatul Poporului a decis realizarea de anchete
în  întreg  sistemul  penitenciar  din  România,
solicitând  pe  lângă  aspectele  eviden iate  deț
presă  i  alte  informa ii  suplimentare  privindș ț
furnizarea  apei,  a  energiei  electrice,  calitatea
apei i a hrane în penitenciare. Anchetele au fostș
extinse  i  la  centrele  de  re inere  i  arestareș ț ș
preventivă  din  subordinea  Ministerului
Afacerilor  Interne.  La  solicitarea  institu ieiț
Avocatul  Poporului,  Administra ia  Na ională  aț ț
Penitenciarelor precum i Inspectoratul Generalș
al  Poli iei  Române  au  transmis  date  statisticeț
privind  condi iile  de  deten ie  din  unită ileț ț ț
subordonate acestora.

Scopul  elaborării  acestui  Raport  special  a
fost  acela  de  a   contribui  la  respectarea
demnită ii  umane  i  a  drepturilor  persoanelorț ș
private de libertate, identificând deficien ele dinț
penitenciare  i  din  centrele  de  deten ie  iș ț ș
arestare  preventivă.  Este  necesară  acum
valorificarea informa iilor  ob inute prin Raportț ț
prin propunerea unor măsuri care să contribuie
la  respectarea  dispozi iilor  constitu ionale  i  aț ț ș
reglementărilor interna ionale privind condi iileț ț
de deten ie.ț

Raportul se dore te a fi i un instrument deș ș
lucru  de  utilitate  pentru  autorită ile  locale  înț
procesul de reformă a sistemului penitenciarelor
i  pune  în  eviden ă  dificultă ile  i  situa iileș ț ț ș ț

speciale  cu  care  se  confruntă  regimul
penitenciar,  propunând  măsurile  adecvate  atât
pentru  îmbunătă irea  situa iei  persoanelorț ț
private  de  libertate,  cât  i  a  personalului  dinș
sistemul  administra iei  penitenciarelor.  Astfel,ț
datele furnizate de acest raport oferă o bază de
informa ie  pentru  evaluarea  de  ansamblu  aț

situa iei  penitenciarelor  din  România.ț
Informa iile furnizate de acest Raport vor  sta laț
baza  viitoarelor  demersuri  ale  Avocatului
Poporului pentru fiecare caz particular în parte,
atunci  când  va  emite  recomandări,  rapoarte
speciale  sau  se  vor  efectua  vizite  din  partea
Domeniului  pentru  prevenirea  torturii  din
locurile de deten ie.ț

Se  recunoa te  faptul  că  de i  acest  Raportș ș
special  reprezintă  o  încercare  târzie  iș
insuficientă,   cu  toate  acestea,  î i  propune  săș
prevină pronun area unor decizii-pilot  de cătreț
Curtea  Europeană  a  Drepturilor  Omului
împotriva României.

Ca urmare  a  anchetelor  întreprinse,  măsurile
care se propun vizează  modificări  i  completăriș
ale  legisla iei  interne  sau acolo unde este  cazulț
chiar emiterea unor noi acte normative. Mai mult
decât atât, se propune i cre terea sumelor alocateș ș
de la buget pentru sistemul penitenciarelor.

Rezultatele  anchetelor  au  fost  aduse  la
cuno tin a  publicului  i  prin  intermediul  unorș ț ș
comunicate de presă, postate pe pagina oficială
a Avocatului Poporului.

În  procesul  de  elaborare  a  Raportului  s-au
solicitat i s-au primit date de la Administra iaș ț
Na ională a Penitenciarelor, de la Inspectoratulț
General al Poli iei  Române i de la Ministerulț ș
Justi iei. Întocmirea Raportului i recomandareaț ș
măsurilor  s-au  făcut  inându-se  cont  deț
reglementările  interne,  în  primul  rând  de
prevederile  constitu ionale i de reglementărileț ș
interna ionale  în  materie  execu ională,  deț ț
jurispruden a Cur ii Europene i de doctrina deț ț ș
specialitate în materie, luându-se , de asemenea,
în  considerare  articolele  i  informa iile  dinș ț
mass-media.

Daniela Albu
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ACTIVITATEA AGEN IEI EUROPENE PENTRU DREPTURIȚ
FUNDAMENTALE – RAPORT DE ACTIVITATE IULIE-SEPTEMBRIE 2015

În perioada 2-3 iulie  2015, reprezentan i  aiț
Agen iei  pentru  Drepturi  Fundamentale  auț
prezentat în cadrul Consiliului Europei proiectul
ghidului privind accesul la justi ie, la o reuniuneț
plenară  a  Comisiei  europene  pentru  eficien aț
justi iei,  care  a  avut  loc  la  Strasbourg.  S-aț
dezbătut  cu  această  ocazie  con inutul  viitoareiț
publica ii i s-au făcut o serie de recomandăriț ș

Un seminar  axat  pe tema colectării  datelor
despre  copiii  cu  dizabilită i  s-a  desfă urat  înț ș
data de 6 iulie, 2015, la Geneva. Cu acest prilej,
reprezentan i ai FRA au luat cuvântul expunândț
punctul  de  vedere  i  activitatea  Agen iei  înș ț
domeniu.

Membrii Parlamentului European s-au reunit
în data de 15 iulie 2015, la Bruxelles, pentru a
discuta cel mai recent raport FRA cu privire la
formele  severe  de  exploatare  în  muncă.
Reprezentan i  ai  FRA  au  prezentat  i  auț ș
dezbătut concluziile studiului recent elaborat de
Agen ie.  La  reuniune  au  luat  parte  membriiț
Comitetului  Parlamentar  European  pentru
angajare în muncă i probleme sociale.ș

În  data  de  16  iulie  2015  reprezentan i  aiț
FRA au întreprins o vizită la municipalită ile dinț
Mantova i Bologna, Italia în cadrul proiectuluiș
de angajare locală pentru incluziunea minorită iiț
rome – proiectul LERI.

Membri  ai  FRA  au  sus inut  o  prezentareț
privind  cadrul  consolidării  legisla iei  i  aț ș
instrumentelor  juridice  existente,  în  spe ăț
EURODAC  i  SIS  II,  precum  i  implicareaș ș
drepturilor  fundamentale  în  jurispruden aț
existentă.  Prezentarea  a  avut  loc  în  20  iulie
2015, la Bruxelles, în cadrul Grupului de lucru
al  Consiliului  Europei  privind  frontierele.
Agen ia  pentru  Drepturi  Fundamentale  aț
contribuit  la  deliberările  Consiliului  Europei
privind  viitoarele  progrese  ale   proiectului
pachetul frontierelor inteligente

În data de 21 iulie, reprezentan i ai FRA auț
prezentat Raportul Anual al Agen iei în Senatulț
Poloniei,  la  Var ovia.  Raportul  se  axează  peș
situa ia  actuală  i  problemele  respectării  iț ș ș
protejării drepturilor fundamentale.

În  perioada  22  –  31  iulie,  reprezentan i  aiț
FRA  s-au  întâlnit  cu  reprezentan i  ai  unorț
diferite  organiza ii  din  Viena  pentru  a  exploraț
modalită i  de  cre tere  a  gradului  deț ș

con tientizare privind drepturile fundamentale iș ș
pentru  a  pregăti  viitorul  Forum  pentru
Drepturile Fundamentale, care va fi organizat de
FRA în iunie, 2016.

În cadrul celei de a 14-a sesiune de lucru a
Comitetului ONU privind drepturile persoanelor
cu dizabilită i, desfă urată în perioada august –ț ș
4  septembrie  2015,  a  fost  analizat  i  raportulș
Uniunii  Europene  privind  implementarea
Conven iei  privind  Drepturile  Persoanelor  cuț
Dizabilită i.  Cu această  ocazie,  Agen ia  pentruț ț
Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii  Europene,
membră  a  grupului  privind  monitorizarea
implementării  CDPD  la  nivelul  Uniunii,  a
prezentat un raport privind activitatea i studiileș
făcute  în  domeniu  fiind  subliniate  aspecte
privind  dreptul  la  capacitate  juridică  a
persoanelor  cu  dizabilită i  în  statele  membre,ț
dreptul la vot etc.

Agen ia  pentru  Drepturi  Fundamentale  aț
lansat Raportul  său intitulat  „Costul excluderii
de la serviciile de sănătate – situa ia migran ilorț ț
afla i  în  situa ii  nereglementate”,  în  cadrulț ț
Conferin ei  anuale  a  Alian ei  Europene  pentruț ț
Sănătate  Publică,  organizată  în  data  de  3
septembrie la Bruxelles. Prezentarea cercetărilor
FRA a fost urmată de discu ii cu reprezenta i aiț ț
Directoratului  General  pentru  Sănătate  iș
Siguran ă Alimentară al Comisiei  Europene, aiț
Parlamentului  European,  ai  Organiza ieiț
Interna ionale pentru Migra ie i ai organiza ieiț ț ș ț
Medicins du Monde.

Reprezentan i  ai  FRA  au  inut  un  discursț ț
inaugural  i  au  prezentat  sondajul  Agen ieiș ț
privind situa ia violen ei împotriva femeilor, înț ț
cadrul  Conferin ei  europene  privind  violen aț ț
domestică,  organizată  în  perioada  6-9
septembrie, la Belfast, în Irlanda.

În  data  de  8  septembrie,  reprezentan i  aiț
Agen iei pentru Drepturi Fundamentale au fostț
invita i să prezinte studiul recent al FRA privindț
situa ia drepturilor fundamentale ale persoanelorț
transsexuale. Prezentarea a avut loc în prezen aț
membrilor  grupului  Parlamentului  European
pentru  LBGTI  (lesbiene,  homosexuali,
bisexuali,  transsexuali),  în cadrul unui seminar
organizat la Strasbourg.

Tot  în  data  de  8  septembrie,  a  avut  loc  la
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Burxelles cea de a 19-a întâlnire a Grupului de
interinstitu ional  de  lucru  privind  Rasismul  iț ș
Xenofobia, întâlnire la care au participat în mod
activ i reprezentan i ai FRA.ș ț

Grupul  de  lucru  privind  terorismul  din
cadrul Consiliului Europei a organizat în data de
9  septembrie  o  dezbatere  privind  islamofobia.
Reprezentan i ai FRA au contribuit la discu ii caț ț
urmare a invita iei pre edin iei luxemburgheze aț ș ț
UE.

Reprezentan i  ai  FRA au  luat  cuvântul  înț
cadrul  Conferin ei  de  la  Salonic,  Grecia,ț
conferin ă cu tema „Implementarea de către UEț
a Conven iei privind Drepturile Persoanelor cuț
Dizabilită i:  evaluarea  impactului  concluziilorț
Comitetului ONU pentru Drepturile Persoanelor
cu Dizabilită i – calea de urmat în viitor”.ț

În  perioada  14-15  septembrie,  s-a  reunit
Comitetul  tiin ific  al  FRA,  pentru  alegereaș ț
noului pre edinte i a noului vice-pre edinte.ș ș ș

FRA, împreună cu reprezentan i  ai  statelorț
membre,  cu  Agen ia  ONU  pentru  Refugia i,ț ț
Organiza ia  Interna ională  pentru  Migra ie   iț ț ț ș
Comitetul  Interna ional  al  Crucii  Ro ii,  s-auț ș
întâlnit în perioada 21-22 septembrie la Valletta,
Malta  în  cadrul  unui  seminar  organizat  de
EASO  pentru a discuta ghidul practic  pentru
găsirea  membrilor  de  familie  ai  refugia ilor,ț
ghid  elaborat  de   Biroul  European  pentru
Asisten a  Solicitan ilor  de  Azil  (EASO).ț ț
Găsirea membrilor familiei este necesară pentru
a  asigura  drepturile  copilului  i  a  restauraș
legăturile  de  familie  atunci  când  acestea  sunt
separate din diferite cauze.  Ghidul î i propuneș
să  sprijine  statele  membre  să  ac ioneze  înț
interesul  copiilor  refugia i  prin  întregireaț
familiilor acestora. De asemenea, ghidul oferă o
serie  de  informa ii  practice  de  identificare  iț ș
găsire  a  familiilor  pe  teritoriul  UE  i  va  fiș
disponibil curând.

În  data  de  23  septembrie,  s-a  reunit  la
Amsterdam,  Re eaua  Europeană  aț
Ombudsmanilor  pentru  copii  în  cadrul  unei
Conferin e  având ca temă „Violen a  împotrivaț ț
copiilor”.  Cu  această  ocazie,  reprezentan i  aiț
FRA au  sus inut  o  prezentare  privind  situa iaț ț
acestui fenomen în UE.

Comitetul  Director  al  FRA,  s-a  reunite  în
perioada  23-25  septembrie  pentru  numirea
noului  Director  al  Agen iei.  În  data  de  25ț
septembrie  s-a  comunicat  oficial  că  noul
Director  al  FRA ,  Michael  O’Flaherty  î i  vaș

prelua func ia din data de  16 decembrie, 2015.ț
Până  la  data  de  16  decembrie,  când  noul
Director  î i  va  prelua  func ia,  Constantinosș ț
Manolopoulos,  Directorul  Departamentului
Administrativ al FRA va fi Director Interimar al
Agen iei pentru Drepturi Fundamentale.ț

Aproximativ 20 de exper i s-au reunit pe 25ț
septembrie la sediul FRA pentru a discuta cum
vor  fi  formulate  întrebările  pentru  interviurile
care vor fi folosite în cadrul proiectului FRA de
folosire  a  datelor  biometrice  pe scară largă în
sistemele  informatice  ale  UE atât  la  frontiere,
cât i pentru acordarea de vize i de azil.ș ș

În  contextul  proiectului  LERI  (angajare
locală  pentru  incluziunea  minorită ii  rome),ț
reprezentan i ai FRA au participat în data de 26ț
septembrie la o conferin ă de încheiere a primeiț
faze de evaluare a proiectului, care a avut loc la
Mantova, în Italia.

O  delega ie  turcă  a  vizitat  Agen ia  pentruț ț
Drepturi fundamentale în data de 28 septembrie.
Delega ia  a  fost  compusă  din  reprezentan i  aiț ț
Ministerului  Justi iei,  ai  Înaltului  Consiliu  alț
Judecătorilor  i  Procurorilor,  ai  Cur iiș ț
Constitu ionale,  ai  Cur ii  de  Casa ie  i  aiț ț ț ș
Consiliului de stat.

Reprezentan i ai FRA au luat parte la o masăț
rotundă  găzduită  de  organiza ia  Sprijinulț
Victimelor în Europa, care a avut loc în data de
29  septembrie,  la  Bruxelles,  având  ca  temă
„Victimele  delictelor  în  Europa:  o  mai  largă
perspectivă a ONG-urilor”

De asemenea, tot în 29 septembrie, Agen iaț
pentru Drepturi Fundamentale a inut întrunireaț
sa  anuală  privind  re eaua  de  cercetareț
multidisciplinară, FRANET.

Cel  de  al  18-lea  Forum  European  privind
Sănătatea a avut loc în data de 30 septembrie, la
Gastein,  în  Austria.  Tema din  acest  an  a  fost
”Asigurarea  sănătă ii  în  Europa:  echilibrareaț
priorită ilor,  împăr irea  responsabilită ilor”.ț ț ț
Reprezentan i  ai  FRA  au  luat  cuvântul  înț
plenara de deschidere a Forumului, plenară care
i-a propus să analizeze îndeaproape cum vor fiș

afectate  sistemele  de  sănătate  de  influxul  de
migran i care fund de conflictele din afara UE.ț
În acest  context  au  fost  prezentate  concluziile
celui mai recent Raport al  FRA privind costul
serviciilor  de  sănătate  pentru  migran i.  Laț
Forum  au  participat  peste  600  de  exper iț
europeni în domeniul sănătă ii.ț

În  perioada  30  septembrie  -  1  octombrie,
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reprezentan i ai FRA au participat la Întrunireaț
privind  Implementarea  Dimensiunii  Umane,
care a avut loc la Var ovia, fiind organizată deș
Biroul  OSCE  pentru  Institu ii  Democratice  iț ș
pentru Drepturile Omului (ODIHR).

Alături  de  reprezentan i  ai  OSCE,  auț
participat reprezentan i din 57 de state OSCE, aiț
societă ii  civile  i  ai  organiza iilorț ș ț
interna ionale.  Aceasta  este  cea  mai  mareț
conferin ă anuală pe tema drepturilor omului iț ș
democra iei.  Agenda  conferin ei  a  inclus  oț ț
sesiune de lucru privind popula iile romă i sintiț ș
(minorită i  gitane).  Agen ia  pentru  Drepturiț ț
Fundamentale  a  prezentat  cu  acest  prilej

activitatea sa privind minoritatea romă. Cu acest
prilej  au  mai  fost  organizate  încă  patru
evenimente  adiacente,  la  care  au  participat  iș
reprezentan i  ai  FRA,  după  cum  urmează:ț
Combaterea discursului motivat de ură i rasismș
împotriva romilor i popula iilor sinti în cadrulș ț
campaniilor  electorale,  problemele  actuale  în
politicile  privind  minorită ile  romă  i  sinti,ț ș
tineretul din cadrul acestor minorită i i politiciț ș
publice  de  participare  socială  ale  minorită ilorț
romă i sinti, punându-se accent cu precădere peș
participarea femeilor.

Daniela Albu

MICHAEL O’FLAHERTY, NOUL DIRECTOR 
AL AGEN IEI EUROPENE PENTRU DREPTURI FUNDAMENTALEȚ

Michael O’Flaherty a fost ales noul Director
al  Agen iei  Europene  pentru  Drepturiț
Fundamentale (FRA).

„Cu deosebită plăcere, Comitetul Director al
FRA  anun ă  numirea  domnului  Michaelț
O’Flaherty  în  func ia  de  Director  al  FRA”  aț
declarat  pre edinta  Comitetului  Director  alș
FRA,  Frauke  Lisa  Seidensticker.  ”Experien aț
profundă a domniei sale în domeniul drepturilor
omului,  precum i bogata sa activitate la nivelș
na ional,  interna ional  i  european,  vorț ț ș
consolida  rolul  FRA  ca  una  dintre  cele  mai
importante institu ii, cu o contribu ie majoră laț ț
făurirea  i  protejarea  conceptului  european  alș
drepturilor fundamentale”.

Membrii  comitetului  director  al  FRA  au
intervievat  candida ii  la  această  func ie  peț ț
parcursul  întâlnirii  comitetului  din  perioada
24-25  septembrie,  iar  decizia  finală  a  fost
supusă la vot.

„Este o mare onoare pentru mine să preiau

această  func ie  importantă” a  declarat  Michaelț
O’Flaherty.  ”A tept  cu  mult  interes  să  lucrezș
împreună  cu  angaja ii  i  cu  comitetul  directorț ș
pentru  progresul  protec iei  i  promovăriiț ș
drepturilor  fundamentale  în  întreaga  Uniune
Europeană,  în  special  în  aceste  momente
critice”.

Michael O’Flaherty este profesor în Drept iș
predă  Drepturile  Omului  la  Universitatea
Na ională  din  Galway,  Irlanda,  de  asemenea,ț
este  Director  al  Centrului  Irlandez  pentru
Drepturile  Omului.  El  este  i  membru  înș
comitetul  pentru  drepturile  omului  din  cadrul
Na iunilor Unite i a activează de peste 20 deț ș
ani în domeniul drepturilor omului, atât la nivel
na ional,  cât  i  interna ional.  Încă din 2014,  aț ș ț
fost  înalt  expert  din  partea  Irlandei  în  cadrul
re elei  multidisciplinare  de  cercetare  a  FRA,ț
FRANET.

Daniela Albu
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NOTE, CRONICI, RECENZII

RAMONA-GABRIELA PARASCHIV, MECANISME INTERNA IONALE DEȚ
PROTEC IE A DREPTURILOR OMULUI, EDITURA PROȚ

UNIVERSITARIA, BUCURE TI, 2014Ș

Cartea  „Mecanisme  interna ionale  deț
protec ie  a  drepturilor  omului”  care  neț
propunem  să  o  prezentăm  este  rezultatul
cercetării  doctorale  a  lect.  univ.  dr.
Ramona-Gabriela  Paraschiv,  din  cadrul
Universită ii  Cre tine  „Dimitrie  Cantemir”,ț ș
Facultatea de tiin e Juridice i Administrative.Ș ț ș
Lucrarea  este  consacrată  unei  teme  de
permanentă  actualitate  i  interes  major,  temaș
constituind  o  preocupare  constantă  nu  numai
pentru state, ci i pentru numeroase organiza iiș ț
i  organisme  regionale  i  interna ionaleș ș ț

guvernamentale  i  neguvernamentale,  cât  iș ș
pentru oamenii de pretutindeni.

Planul de cercetare este cuprinzător, foarte
bine  conceput  i  tratează  într-o  succesiuneș
firească  multitudinea  aspectelor  generale  iș
specifice  protec iei  drepturilor  i  libertă ilorț ș ț
fundamentale  ale  omului,  urmărind
dezvoltarea  acestora,  în  contextul  evolu ieiț
societă ii, a rela iilor i mediului interna ional,ț ț ș ț
precum i a cadrului juridic i institu ional înș ș ț
domeniu.

Având  ca  obiect  de  studiu  o  temă  asupra
căreia,  de-a  lungul  timpului,  s-au  aplecat
doctrinari de renume, ceea ce a dus i la apari iaș ț
unei ramuri autonome de Drept interna ional alț
drepturilor  omului,  autoarea  a  reu it  săș
elaboreze  o  lucrare  caracterizată  printr-o
pronun ată  notă  de  personalizare,  în  careț
demonstrează  –  prin  extensiunea  iș
complexitatea  cercetării,  a  metodologiei  de
tratare, a profunzimii analizei, a opiniilor proprii
i  a  ra ionamentelor  juridice,  precum  i  aș ț ș

relevan ei argumentelor folosite – modul în careț
problematica  drepturilor  omului  s-a  impus  în
reglementările  interna ionale,  acestea  fiindț
consacrate i promovate în dreptul interna ionalș ț
umanitar, urmat de: dreptul interna ional penal,ț
dreptul  răspunderii  interna ionale  a  statelor,ț
dreptul diplomatic – prin protec ia diplomatică –ț
precum i de dreptul interna ional al mediului.ș ț

Lucrarea  beneficiază  de  o  fundamentare
teoretica solidă, autoarea folosind o bibliografie
bogată  i  diversificată  atât  generală,  cât  i  deș ș

specialitate română i străină (engleză, franceză,ș
italiană), sus inută de jurispruden a relevantă, deț ț
un  foarte  voluminos  material  normativ
(interna ional  i  na ional),  de  numeroaseț ș ț
documente  interna ionale  (rezolu ii  aleț ț
organelor  unor  organiza ii  interna ionale,ț ț
rapoarte  ale  organismelor  în  domeniu,  ca  iș
declara ii  ale  unor  reuniuni  interna ionale),ț ț
precum  i  de  webografie,  acestea  din  urmăș
ilustrând,  în  mod  preponderent,  componen aț
practică a lucrării.

Tematica  abordată  este  tratată  la  nivel
tridimensional,  lucrarea  relevând  competen a,ț
profesionalism i pasiune pe întregul proces deș
investigare,  identificare  i  analiză  aș
problematicii drepturilor omului, ceea ce este de
natură  să  sporească  componen a  i  utilitateaț ș
practică.

Pe  parcursul  monografiei  i  mai  ales  înș
capitolul final, în baza constatărilor desprinse în
procesul  cercetării,  autoarea  formulează  iș
argumentează  numeroase  recomandări  iș
propuneri  privind  perfec ionarea  mecanismelorț
interna ionale de protec ie a drepturilor omului,ț ț
care trezesc un real interes, fiind demne de luat
în seamă, precum i propuneri de lege ferendaș
menite  a  îmbunătă i  cadrul  juridic  specific  înț
vederea unei mai bune respectări a drepturilor în
plan interna ional.ț

Volumul se prezintă ca o cercetare tiin ificăș ț
coerentă  în  domeniul  drepturilor  i  libertă ilorș ț
fundamentale  ale  omului,  o  lucrare  cu  un
pronun at  caracter  intra  i  interdisciplinar.ț ș
Având  un  con inut  cuprinzător,  ea  trateazăț
corect  i  în  profunzime  o  multitudine  deș
aspecte,  atât  de  ordin  general,  cât  i  specific,ș
cunoscute  i  mai  pu in  cunoscute,  autoareaș ț
raliindu-se unor opinii doctrinare, în timp ce pe
altele le dezvoltă, sau formulează interpretări iș
puncte de vedere noi, după cum în alte cazuri
examinează în mod critic unele opinii, aducând
contribu ii  proprii  de  valoare  tiin ificăț ș ț
deosebită.

prof. univ. dr. Dumitra Popescu
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DORIN CIUNCAN, CORUP IE I POLITICĂ. CRONICĂ DEȚ Ș
JURISPRUDEN Ă PENALĂ, EDITURA UNIVERSUL JURIDIC,Ț

BUCURE TI, 2014.Ș

Lucrarea  „Corup ie  i  politică.  Cronică  deț ș
jurispruden ă  penală”,  publicată  la  Edituraț
Universul Juridic, î i propune să fie o „cronicăș
de jurispruden ă penală”, referitoare la „corup ieț ț
i  politică”.  Autorul,  Dorin  Ciuncan,  fostș

procuror  ef  al  Compartimentului  de  studii  iș ș
documentare  din  cadrul  Direc iei  Na ionaleț ț
Anticorup ie,  se  dovede te  a  fi  temeinicț ș
ancorată în realitatea zilelor noastre.

Bazat  pe  o  amplă  documentare,  autorul
abordează  o  largă  tematică  din  domeniile  iș
rela iile  sociale  care au legătură cu fenomenulț
corup iei. El se referă la legisla ia cu privire laț ț
protec ia proprietă ii, la domeniul privatizării, alț ț
achizi iilor publice, la jurispruden a penală i aț ț ș
mecanismelor  de  combatere  a  fenomenului
infrac ional.ț

În  cuprinsul  lucrării  sunt  analizate,  între
altele,  în  contextul  general  de  europenizare,
dreptul de proprietate,  principiul suprema ieiț
dreptului i al legalită ii protec iei drepturilorș ț ț
patrimoniale,  restituire  în  natură,  dreptul  la
respectarea  proprietă ii,  exploatareaț
resurselor  patrimoniale,  dezindustrializarea
României, principiul separa iei i echilibruluiț ș
puterilor  în  cadrul  democra ieiț
constitu ionale,  participarea  României  laț
procedurile  în  fa a  Cur ii  Europene  aț ț
Drepturilor  Omului  i  a  Comitetuluiș
Mini trilor al Consiliului Europei etc.ș

Bogata  experien ă  pe  care  autorul  o  are  înț
domeniul dreptului, atât sub aspect teoretic cât
i   practic,  u urin a  exprimării,  capacitatea  deș ș ț

sinteză  i  de  analiză  dobândite  în  cadrulș
activită ii  desfă urate  la  Editura  tiin ifică,ț ș Ș ț

Revista Română de Drept i altele i-au permisș
să  facă  o  examinare  pertinentă  a  unor
infrac iuni, cum ar fi abuzul în serviciu în formăț
calificată, antajul, conflictul de interese, luareaș
de  mită,  foloasele  necuvenite,  traficul  de
influen ă, trădarea prin transmiterea de secrete,ț
informa ii  secrete  de  stat,  evaziunea  fiscală,ț
fapta  persoanei  care  îndepline te  o  func ie  deș ț
conducere  de  a  folosi  influen a  ori  autoritateaț
sa,  corup ia  politică  prin  abuzul  de  resurseț
publice .a.ș

Sunt  prezentate,  de  asemenea,  o  seamă  de
institu ii i procedura în fa a acestora cum ar fi:ț ș ț
Autoritatea  de  Supraveghere  Financiară,
procedura  arbitrală  a  Cur ii  de  Arbitrajț
Comercial  Interna ional,  Consiliul  Superior  alț
Magistraturii.

Se  fac  referiri  la  categoriile  de  func ionariț
publici  i  func ionari,  la  aspecte  privindș ț
aplicarea  legii  penale  în  timp,  prezum ia  deț
nevinovă ie,  dreptul  la  informare  cu  privire  laț
drepturile  procedurale,  dreptul  la  un  proces
echitabil,  garan iile  procedurale  referitoare  laț
acesta,  egalitatea  armelor,  principiul
contradictorialită ii etc.ț

Prin  întreg  con inutul  său,  prin  solu iileț ț
practice propuse, această lucrare încearcă să dea
unele răspunsuri tehnice pentru multe probleme
de actualitate din activitatea juridică românească
referitoare  la  fenomenul  corup iei  i  seț ș
constituie  astfel,  într-un adevărat  document de
tiin ă  juridică  la  îndemâna  magistra ilor  i  aș ț ț ș

altor speciali ti.ș

Gheorghe Pârvan

GHEORGHE IANCU, DREPT ELECTORAL, EDITURA UNIVERSUL
JURIDIC, BUCURE TI, 2015Ș

Dreptul electoral este o lucrare singulară în
peisajul doctrinei juridice de drept public i esteș
scrisă  cu  o  multitudine  de  analize  de  drept
comparat în domeniu.

Lucrarea se constituie în curs universitar care
se predă  la  Facultatea  de  drept  a  Universită iiț

din  Bucure ti.  În  con inutul  său  sunt  cuprinseș ț
patru  păr i  i  anume:  drepturile  fundamentaleț ș
politice,  tipurile  de  scrutin,  toate  tipurile  de
alegeri  (parlamentare,  pre edin iale,ș ț
europarlamentare  i  locale),  precum  iș ș
referendumul. 
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În  ceea  ce  prive te  drepturile  fundamentaleș
politice, acestea sunt analizate în con inutul lor,ț
pe baza condi iilor  constitu ionale  i  legale  peț ț ș
care  trebuie  să  le  îndeplinească  un  cetă eanț
(român) pentru a putea să le execute.

Dreptul de a alege, care ar fi mai tiin ific săș ț
fie denumit dreptul de a vota (sau de vot) este
examinat din perspectivă comparată. În legătură
cu  con inutul  său,  sunt  analizate  diferen eleț ț
dintre  condi ie  i  cens,  cele  douăț ș
confundându-se de multe  ori.  Aceste  diferen eț
se  referă  la  accesibilitatea  alegătorilor,  la
caracterul  exagerat  al  unor  condi ii  i  la  celț ș
prohibitiv  pentru  exercitarea  acestui  drept
fundamental.

În ceea ce prive te dreptul fundamental de aș
fi ales se face trimitere la condi iile necesare a fiț
îndeplinite  pentru  executarea  dreptului  de  a
alege,  subliniindu-se  aspecte  constitu ionale  iț ș
legale care se deosebesc.

Variantele  celor  două  drepturi  fundamentale
sunt  i  ele  examinate,  i  anume  dreptulș ș
fundamental  de  a  alege  i  de  a  fi  ales  înș
Parlamentul European. În aceste cazuri, desigur, se
men ionează că legea aplicabilă este cea română.ț

Pentru  ambele  variante,  i  pentru  celelalteș
drepturi fundamentale politice, este semnalizată
o  propunere  de  lege  ferenda  referitoare  la
imprecizia reglementării în domeniu, referitoare
la imposibilitatea resortisan ilor comunitari de aț
alege i de a fi ale i în Parlamentul European,ș ș
dar i în autorită ile  publice reprezentative dinș ț
România.

Tipurile  de scrutin sunt examinate grupat  în
cele trei mari categorii: majoritar, propor ional iț ș
mixt.  Fiecare tip  de scrutin cuprinde variantele
fiecăruia  analizate  din  perspectivă  comparată,
împreună cu o abunden ă de exemple.ț

Desigur  că,  este  analizată  i  legea  românăș
referitoare la tipul de scrutin propor ional  careț
va fi aplicat începând cu alegerile parlamentare
din anul 2016.

O  abordare  detaliată  este  cea  a  scrutinului
mixt de tip german (cu compensare), care a fost
creat pentru a reduce dezavantajelor tipurilor de
scrutin majoritar i propor ional.ș ț

Alegerile  sunt  examinate  pe  baza
opera iunilor  electorale  pe  care  le  cuprind  iț ș
care, de principiu, sunt acelea i.ș

Alegerile  parlamentare  sunt  examinate  ca
fiind dreptul comun în domeniu, pentru celelalte
tipuri de alegeri prezentându-se doar specificul
lor.  Desigur  că,  în  cazul  alegerilor  locale
specificul  este  foarte  pronun at,  motiv  pentruț
care acestea ocupă un spa iu mai larg.ț

Opera iunile  electorale  sunt  prezentate  înț
ordinea în care acestea se desfă oară.  În  plus,ș
alegerile sunt analizate prin prezen a la urne iț ș
fără  această  prezen ă.  În  acest  ultim caz,  esteț
examinat  votul  la  distan ă  (votul  electronic  iț ș
votul  prin  coresponden ă).  În  acest  sens,  esteț
valorificată  experien a  dobândită  ca  urmare  aț
desfă urării  congreselor  de  la  Bregenzș
referitoare  la  votul  la  distan ă,  cu precădere  aț
celui electronic.

Sunt analizate i organizarea i func ionareaș ș ț
Autorită ii  Electorale  Permanente  i  suntț ș
formulate multe propuneri de lege ferenda.

Referendumul  este  prezentat  pentru  prima
dată  în  con inutul  analizat  în  lucrare,  ca  fiindț
preponderent decizional. Analiza este făcută tot
din  perspectivă  comparată.  În  acest  sens,  sunt
examinate:  trăsăturile,  defini ia  i  clasificareaț ș
referendumurilor;  argumentele  pro  i  contraș
referendumului;  func iile  referendumului  iț ș
diferen ele  dintre acesta i plebiscit;  proceduraț ș
de organizare a referendumurilor;  modulele  de
referendum.

În  final,  este  analizat  referendumul  în
România.  În  plus,  lucrarea  cuprinde  analize
referitoare la justi ia electorală i la contenciosulț ș
electoral i justi ia electorală în România.ș ț

Teodor Lorenț

AGENȚIA PENTRU DREPTURILE FUNDAMENTALE A UNIUNII
EUROPENE, ASPECTE PRIVIND PROMOVAREA RESPECTULUI

ȘI DIVERSITĂȚII – COMBATEREA INTOLERANȚEI ȘI URII, 2015

În  perioada  recentă  Europa a  cunoscut  mai
multe  provocări  i  situa ii  de  gestionat:  crizaș ț

economică din Grecia, problemele de securitate
din Ucraina i conflictul cu Rusia, amenin areaș ț
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globalizată  a  terorismului  până  la  criza
umanitară  a  refugia ilor  i  a  migra iei.ț ș ț
Uniunea Europeană se află într-una dintre cele
mai  tensionate  i  dificile  perioade  ale  sale.ș
Astfel  de provocări  aduc atingere principiilor
de  bază  i  valorilor  Uniunii  Europene,  prinș
actele  de  violen ă  motivate  de  ură  iț ș
intoleran ă,  atacurile  teroriste,  precum  iț ș
discriminarea  i  excluderea  celor  considera iș ț
diferi i din cauza a ceea ce ei cred sau pentruț
că provin din altă parte.

Uniunea Europeană a adoptat o legisla ie deț
combatere  a  discriminării,  instigare  la  ură  iș
infrac iunile  motivate de ură,  i a finan at  maiț ș ț
multe  proiecte  transna ionale.  De  asemenea,ț
multe state membre au luat măsuri similare. Cu
toate acestea, se pot realiza la nivel local, mult
mai  multe  lucruri,  în  special  în  mediul  colar,ș
împreună  cu  institu iile  publice,  diverseț
organiza ii i mass-media.ț ș

Lupta  împotriva  discriminării,  rasismului,
xenofobiei  i  intoleran ei,  precum i  eforturileș ț ș
de a respecta i proteja drepturile fundamentaleș
trebuie  să  constituie  un  efort  continuu  în  fa aț
oricăror  provocări.  Acest  efort  necesită  voin ăț
politică,  coordonare  opera ională  eficientă  iț ș

schimbul  de  expertiză  i  experien ă  între  to iș ț ț
actorii  implica i,  de  la  institu iile  Uniuniiț ț
Europene,  prin  intermediul  autorită ilorț
na ionale,  regionale  i  locale,  organeleț ș
responsabile  cu  aplicarea  legii,  sistemul  de
justi ie, autorită ile educa ionale i organismeleț ț ț ș
cu preocupări în promovarea egalită ii.ț

Activitatea organiza iilor interna ionale, cumț ț
ar fi Consiliul Europei i Oficiul pentru Institu iiș ț
Democratice i Drepturile Omului (ODIHR) alș
Organiza iei  pentru  Securitate  i  Cooperare  înț ș
Europa (OSCE) a  arătat  că  este  nevoie  de un
amestec  de măsuri  variate  pentru  a  contracara
ură i intoleran ă în mod eficient. Agen ia pentruș ț ț
Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii  Europene
recunoa te  existen a  i  impactul  pe  care  le  auș ț ș
rasismul i xenofobia, această recunoa tere fiindș ș
o  condi ie  prealabilă  pentru  găsirea  unorț
răspunsuri eficiente.

Uniunea  Europeană  are  capacitatea  de a  se
comporta  ca  actor  global  pentru  găsirea  unor
solu ii pe termen lung care să ajute la rezolvareaț
acestor crize, de a oferi răspunsuri adecvate la
problemele cu care se confruntă.

Adrian Bulgaru

AGEN IA PENTRU DREPTURI FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE,Ț
RAPORT PRIVIND COSTURILE EXCLUDERII DE LA SERVICIILE DE

SĂNĂTATE – CAZUL MIGRAN ILOR AFLA I ÎN SITUA IIȚ Ț Ț
NEREGLEMENTATE, 2015

Raportul  î i  propune  să  estimeze  costurileș
oferirii  unui  acces  prompt  la  diagnostic  iș
tratament  migran ilor  afla i  în  situa iiț ț ț
nereglementate,  în  compara ie  cu  oferirea  deț
tratamente  doar în cazuri  de urgen ă.  Raportulț
prezintă un model economic de calculare a unor
astfel  de  costuri  pentru  două  probleme
medicale: hipertensiunea i tratamentul prenatal.ș
Pentru a ilustra mai bine aplicarea în practică,
modelul  se  aplică  la  trei  state  membre  din
Uniunea  Europeană;  Germania,  Grecia  iș
Suedia. 

De i  rezultatele  trebuie  interpretate  cuș
precau ie,  testele  arată  că  oferirea  de  serviciiț
medicale  preventive  pentru  migran ii  afla i  înț ț
situa ii  nereglementate  ar  putea  economisiț
costuri pentru serviciile de sănătate. Chiar i înș

cazul  în  care  se  folose te  un  model  simpluș
pentru  estimarea  costurilor,  implica iile  suntț
clare: tratarea unei situa ii medicale doar atunciț
când  aceasta  devine  o  urgen ă,  nu  numai  căț
pune în pericol sănătatea pacientului, dar are ca
rezultat o mai mare povară economică exercitată
asupra sistemelor de sănătate.

Raportul arată că accesul  migran ilor  afla i  înț ț
situa ii  mai  speciale,  la  serviciile  de sănătate  nuț
numai  că  ar  contribui  la  respectarea  dreptului
fiecărui om de a beneficia de cel mai înalt standard
de sănătate fizică i mentală, dar ar fi i mult maiș ș
eficient din punct de vedere economic. Obliga iileț
care   incumbă  fiecărui  stat   ca  urmare  a  unei
interpretări  incluzive a legisla iei  interna ionale aț ț
drepturilor  interna ionale  ale  omului,  sunt  astfelț
sprijinite i de argumente economice. ș
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Dreptul  la  sănătate  este  un  drept  social  de
bază.  Pactul  interna ional  ONU  privindț
drepturile economice, sociale i culturale, care aș
fost ratificat de toate cele 28 de state membre,
consfin e te în Articolul 12 „dreptul fiecăruia deț ș
a beneficia de cel mai înalt standard de sănătate
fizică i mentală”.  Obliga ia respectării  acestuiș ț
drept îi revine fiecărei persoane i fiecărui stat .ș
Protocolul  op ional  din  2008  stabile teț ș
procedura depunerii plângerilor de către grupuri
individuale  ale  căror  drepturi  economice,
sociale i culturale au fost încălcate.  Dar cândș
vine  vorba  despre  oferirea  unor  servicii  de
sănătate,  dreptul  european  permite  o  anume
diferen iere  între  migran ii  afla i  în  situa iiț ț ț ț
reglementate  i  cei  afla i  în  situa iș ț ț
nereglementate.  Jurispruden a  europeană  esteț
prima car vine să reducă acest decalaj. Raportul
din  2011  al  Agen iei  pentru  Drepturiț
Fundamentale  oferă  o  analiză  detaliată  asupra
dreptului la sănătate i a respectării acestuia înș
cazul  persoanelor  aflate  pe teritoriul  unui  stat.
Articolul  24  al  Conven iei  ONU  pentruț
drepturile  copilului  con ine  prevederi  specificeț
privind accesul copiilor la serviciile de sănătate
i  obligă  statele  să  asigure  îngrijiri  prenataleș

mamelor.  De  asemenea,  Carta  Europeană  a
Drepturilor  Fundamentale  include  dreptul  la
îngrijiri  i  servicii  de sănătate  în  Articolul  35.ș
Dar aplicabilitatea Cartei se love te de legisla iaș ț

na ională care poate diferi de la un stat la altul.ț
Legisla ia  na ională  tinde  să  ofere  servicii  deț ț
sănătate  stabilind  standarde  minime  pentru
acestea.

De  altfel,  a a  cum  se  subliniază  i  înș ș
introducerea raportului, în 2011 FRA a publicat
trei  rapoarte  având  ca  temă  drepturile
fundamentale  ale  migran ilor  din UE, afla i  înț ț
situa ii  nereglementate.  Cu acest  prilej  FRA aț
constatat  că  politicile  din  statele  membre
privind  accesul  migran ilor  la  servicii  deț
sănătate  variază  în  mod substan ial  i  cel  maiț ș
adesea î i propun să ofere servicii medicale deș
urgen ă.  Considera iile  de  ordin  economicț ț
trebuie  avute mereu în vedere dar ele nu pot fi
folosite  pentru  a  justifica  nerespectarea  unor
drepturi  fundamentale.  FRA concluzionează că
eficien a costurilor rămâne un aspect importantț
în  dezbaterea  privind  accesul  la  servicii  de
sănătate  pentru   migran ii  afla i  în  situa iiț ț ț
nereglementate. Astfel la cererea exper ilor i aț ș
persoanelor implicate în acest subiect, FRA i-aș
propus  să  examineze  în  acest  nou  raport
implica iile  costurilor  pentru  serviciile  deț
sănătate  acordate  migran ilor  afla i  în  situa iiț ț ț
speciale. Analiza este comparativă i se rezumăș
la  cele  trei  state  membre  UE  mai  sus
men ionate.ț

Petru Emanuel Zlătescu

IRINA AIRINEI, SORIN BORDU ANU, CĂLĂTORI PRIN BUCURE TI,Ș Ș
PRO UNIVERSITARIA, 2015

Semnalăm  apari ia  volumului  Călători  prinț
Bucure ti/Wandering through Bucharest, apărutș
la editura Pro Universitaria, al cărui autori sunt
dr.  Irina  Airinei,  cadru  didactic  la  SNSPA iș
Sorin Bordu anu- vicepre edintele Comisiei deș ș
atribuire de denumiri a Municipiului Bucure ti.ș

Bucure tiul  fiind  un  important  depozitar  alș
elementelor  de  patrimoniu,  lucrarea  aduce  în
aten ie patrimoniul toponimic al Bucure tiului. ț ș

Multiculturalitatea  Bucure tiului  esteș
reflectată  în  denumirile  arterelor  de  circula ie,ț
prezentând  străzile  ce  poartă  numele  unor
juri ti, pictori români celebri, străzi cu nume deș
personalită i aromâne, străzi cu nume evreie ti.ț ș

Remarcăm,  de  asemenea,  în  ultima  parte  a
volumului,  capitolul  Istoria  evolu iei  urbei,ț
punct de plecare pentru planificarea dezvoltării
ora ului viitorului, a a cum sus in autorii ora ulș ș ț ș
fiind un organism viu care evoluează odată cu
locuitorii săi, odată cu schimbările intervenite în
modul  de  trai,  odată  cu  noile  descoperiri  ale
tiin ei. ș ț

Cartea prezintă un deosebit interes pentru to iț
cei care doresc să afle despre resorturile  vie iiț
sociale din Bucure ti, capitală ce are o realitateș
i o încărcătură istorică de necontestat.ș

Alexandra Bucur
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CONSILIUL LEGISLATIV – BULETIN DE INFORMARE 
LEGISLATIVĂ, NR. 3/2015

În deschiderea acestei edi ii a Buletinului deț
informare  al  Consiliului  Legislativ  se  prezintă
bilan ul  activită ii  institu iei  pe  anul  trecut.ț ț ț
Apoi,  în  cadrul  rubricii  Personalită i  aleț
Consiliului Legislativ de-a lungul timpului este
publicat  medalionul:  Alexandru  Costin  –
specialist de renume al Consiliului Legislativ în
domeniul procedurii civile.

Buletinul  prezintă,  în  continuare,  apari iiț
editoriale, cum ar fi: Constitu ia României. Titlul I.ț
Principii generale art.1-14. Comentarii i explica ii,ș ț
Bucure ti, Editura C.H.Beck, 2015, 380 p. (Sorinș
Popescu,  Cătălin  Ciora);  Codex  constitu ional.ț
Constitu iile statelor membre ale Uniunii Europene,ț

Bucure ti, Editura „Monitorul Oficial”, 2015, 1638ș
p. (Maria Luiza Manea, Alina Istodor), Constitu iaț
României  cu  legisla ie  conexă  i  jurispruden ă,ț ș ț
Bucure ti,  Editura  Hamangiu,  2015,  426  p.ș
(Izabella Nina Navro chi).ț

De  asemenea,  ca  acte  normative  noi,
Buletinul  redă  Legea  nr.139/2015  privind
înfiin area,  organizarea  i  func ionareaț ș ț
Academiei de tiin e juridice din România,  iarș ț
rubrica In Memorian supune aten iei  pe Iulianț
Poenaru,  specialist  de  marcă  al  Consiliului
Legislativ în domeniul dreptului penal.

Mihaela Scarlat
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