
V. REMEMBER

ACTIVITĂ IȚ  PROPRII SAU ÎN COLABORARE

Masă rotundă cu tema „Drepturile omului în
România” organizată de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia iaț
Na iunilor  Unite  pentru  România  (12  ianuarieț
2015)

Simpozion consacrat Anului ONU - 70 de ani
de la înfiin area Organiza iei Na iunilor Unite iț ț ț ș
60 de ani de la primirea României în ONU, 70
de  ani  de  la  crearea  UNESCO  –  organiza iaț
tiin ifică i culturală a Na iunilor Unite precumș ț ș ț
i 60 de ani de la crearea Asocia iei Na iunilorș ț ț

Unite  pentru  România,  organizat  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Asocia ia  Na iunilor  Unite  pentru  Româniaț ț
(20-21 ianuarie 2015)

Curs  de  formare  cu  tema  „Educa ie  pentruț
drepturile  omului  i  ale  copilului”,  organizatș
pentru cadrele didactice i didactic-auxiliare dinș
învă ământul  preuniversitar  de  Ministerulț
Educa iei  Na ionale  i  ț ț ș Cercetării  tiin ificeȘ ț  în
parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucure tiș
i  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omuluiș

(23 ianuarie 2015)
Dezbatere cu tema „Drepturile copilului la 25

de  ani  de  la  deschiderea  spre  semnare  a
Conven iei  privind  drepturile  copilului”ț
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Liga
Independentă  Română  pentru  Drepturile
Copilului  i  Tânărului,  Asocia ia  Clubul  de  laș ț
Cheia “Victor  Dan Zlătescu”,  Asocia ia  pentruț
Promovarea  Drepturilor  Familiei  „Family
Forum”  i  Asocia ia  Română  pentru  Libertateș ț
Personală  i  Demnitate  Umană  (26  ianuarieș
2015)

Conferin a  cu  tema  „Omagierea  victimelorț
Holocaustului”  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,
democra ie, pace i toleran ă i Asocia ia pentruț ș ț ș ț
Na iunile  Unite  din  România  cu  ocazia  Zileiț
Interna ionale de Comemorare a Holocaustuluiț
(27 ianuarie 2015)

Masă  rotundă  cu  tema  „Promovarea  iș
protec ia  drepturilor  omului  –  mecanisme  iț ș
instrumente regionale i universale” organizatăș
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în

colaborare cu Asocia ia  pentru Na iunile  Uniteț ț
din România i Asocia ia Clubul de la Cheia (5ș ț
februarie 2015)

Curs  de  formare  cu  tema  „Educa ie  pentruț
drepturile  omului  i  ale  copilului”,  organizatș
pentru cadrele didactice i didactic-auxiliare dinș
învă ământul  preuniversitar  de  Ministerulț
Educa iei  Na ionale  i  ț ț ș Cercetării  tiin ificeȘ ț  în
parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucure tiș
i  Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omuluiș

(13-14 februarie 2015)
Conferin a cu tema „Prosperitatea – garant alț

egalită ii  de  anse”  organizată  cu  ocazia  Zileiț ș
Mondiale  a  Justi iei  Mondiale  de  ț Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu Asocia ia Română pentru Drepturile Femeii,ț
Asocia ia Română pentru Libertate Personală iț ș
Demnitate  Umană  i  Asocia ia  Clubul  de  laș ț
Cheia (18 februarie 2015)

Seminar  cu  tema  „Dreptul  la  educa ie  înț
limba  maternă”  organizat  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,
democra ie,  pace i toleran ă, coala Na ionalăț ș ț Ș ț
de  Studii  Politice  i  Administrative,ș
Universitatea  Ecologică  din  Bucure ti  iș ș
Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din Româniaț ț
cu ocazia Zilei Interna ionale a Limbii Materneț
(20 februarie 2015)

Manifestări  dedicate  Zilei  Interna ionale  aț
Limbii  Materne  prin  organizarea  de  momente
muzicale, jocuri i dansuri, expunere de desene,ș
scenete prezentate în mai multe limbi de coalaȘ
Gimnazială  „Alexandru  Ceu ianu”  din  Reghinș
în  parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului (23 februarie 2015)

Dezbatere cu tema „Importan a reconcilieriiț
vie ii de familie cu cea profesională”, organizatăț
de Institutul Român pentru Drepturile Omului,
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România iț ț ș
Asocia ia  pentru  Promovarea  Drepturilorț
Familiei „Family Forum”(4-5 martie 2015)

Masă  rotundă  cu  tema  „Prevenirea  iș
sanc ionarea tuturor formelor de discriminare înț
rândul femeilor” organizată de Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România,ț ț
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Asocia ia  Română  pentru  Drepturile  Femeii,ț
Asocia ia  pentru  Promovarea  Drepturilorț
Familiei „Family Forum” i Clubul de la Cheiaș
(9 martie 2015)

Simpozion cu  tema „Dezvoltarea  socială  în
Agenda de Dezvoltare Post-2015” organizat de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ț
din  România,  Asocia ia  pentru  Promovareaț
Drepturilor  Familiei  „Family  Forum”  iș
Asocia ia Română pentru Libertate Personală iț ș
Demnitate Umană cu ocazia celebrării a 20 de
ani  de la  Summitul  mondial  pentru dezvoltare
socială de la Copenhaga din 6-12 martie 1995
(11 martie 2015)

Dezbatere privind ultimul raport al Agen ieiț
pentru  Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii
Europene cu tema "Protec ia egală pentru toateț
victimele crimei din ură - Cazul persoanelor cu
dizabilită i",  organizată  de  Institutul  Românț
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu
catedra  UNESCO  pentru  pace  democra ie  iț ș
toleran ă  a  Universită ii  de  Nord  Baia-Mare,ț ț
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România iț ț ș
Asocia ia Clubul de la Cheia (13 martie 2015)ț

Lansarea  Campaniei  de  eliminare  a  tuturor
formelor  de discriminare  rasială,  a  Săptămânii
europene de ac iune împotriva rasismului 14-22ț
martie  a.c.,  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  cu  sprijinul  Re eleiț
United for Intercultural Action (13 martie 2015)

Dezbatere privind reglementările ce stabilesc
condi iile  necesare  prestării  activită ilorț ț
remunerate,  de  către  copiii,  în  domeniile
cultural,  artistic,  sportiv,  publicitar  i  deș
modeling prevăzute de HG 75/2015, organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
parteneriat  cu  Liga  Independentă  Română
pentru  Drepturile  Copilului  i  Tânărului,ș
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Danț
Zlătescu”,  Asocia ia  pentru  Promovareaț
Drepturilor  Familiei  „Family  Forum”  iș
Asocia ia Română pentru Libertate Personală iț ș
Demnitate Umană (16 martie 2015)

Masa  rotundă  cu  tema  „Uni i  pentruț
diversitate”,  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu
catedra  UNESCO  pentru  pace  democra ie  iț ș
toleran ă  a  Universită ii  de  Nord,  Baia  Mare,ț ț
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România,ț ț
Institutul de Drept de Expresie i de Inspria ieș ț
franceză IDEF i Asocia ia Clubul de la Cheiaș ț

“Victor Dan Zlătescu” în cadrul Campaniei  de
eliminare  a  tuturor  formelor  de  discriminare
rasială,  a  Săptămânii  Europene  de  Ac iuneț
Împotriva Rasismului (20 martie 2015)

Conferin a  cu  tema  “Oportunită ile  mele,ț ț
Alegerile  mele.  Bucură-te  de  drepturi  depline,
egalitate  i  rolul  familiei”  deviza  din  acest  anș
propusă de ONU, pentru aniversarea a zece ani
de la  instituirea  Zilei  Mondiale  a  Sindromului
Down  i  douăzeci  i  unu  de  ani  pentru  Ziuaș ș
Interna ională  a  Familiei,  organizată  deț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ț
din  România,  Asocia ia  Română  pentruț
Libertate  Personală i  Demnitate  Umană,  Ligaș
Independentă  Română  pentru  Drepturile
Copilului  i  Tânărului,  Asocia ia  Clubul  de  laș ț
Cheia „Victor Dan Zlătescu” i Asocia ia pentruș ț
Promovarea  Drepturilor  Familiei  „Family
Forum” (20 martie 2015)

Simpozionul  cu  tema  „Diferen a  faceț
fericirea” organizat de Funda ia Adolescen a dinț ț
Ploie ti  ș i  Institutul  Român  pentru  Drepturileș
Omului în colaborare cu  Universitatea de Petrol
i  Gaze  din  Ploie ti,  Colegiul  Na ional  Jeanș ș ț

Monnet  cu  ocazia  Săptămânii  Europene  de
Ac iune  Împotriva  Rasismului  i  a  Zileiț ș
Interna ionale a Fericirii ț (21 martie 2015)

Concurs  de  desene  cu  tema  „Numai  în
întuneric  suntem  la  fel?” organizat  în  cadrul
manifestărilor dedicate Săptămânii Europene de
Ac iune  Împotriva  Rasismului  ț de  Funda iaț
Adolescen a,  Casa  Corpului  Didactic  Prahova,ț
Colegiul  Na ional  „Jean  Monnet”ț  i  ș Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului  (21  martie
2015)

Masă  rotundă cu tema „Fără apă  curată  nu
putem  avea  o  via ă  sanătoasă”,  organizată  deț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asocia ia  pentru Na iunile  Uniteț ț
din  România,  Asocia ia  Română  pentruț
Drepturile  Omului  la  un  Mediu  Sănătos  iș
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  cu  ocazia  Zileiț
Mondiale a Apei (23 martie 2015)

Prezentarea Raportului  de activitate  pe anul
2014  al  IRDO  în  cadrul  edin ei  de  Consiliuș ț
General al Institutului Român pentru Drepturile
Omului (24 martie 2015)

Al doilea Atelier  de lectură i  dezbatere  cuș
tema  „Nichita  Stănescu  –  82.  Sensul  iubirii,
sensul crea iei” organizat de Uniunea Ziari tilorț ș
Profesioni ti  din  România,  revista  „Cronicaș
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Timpului”  în  parteneriat  cu  Colegiul  Na ionalț
„Octav  Onicescu”  i  Institutul  Român  pentruș
Drepturile Omului (31 martie 2015)

Campania cu tema „Zilele de con tientizare aș
autismului”,  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din  Româniaț ț
(1-3 aprilie 2015) 

Conferin ă  cu  tema  „Ocuparea  for ei  deț ț
muncă: Avantajele autismului”,  temă aleasă de
Organiza ia  Na iunilor  Unite  pentru  Ziuaț ț
Interna ională  de  Con tientizare  a  Autismului,ț ș
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asocia iaț
pentru  Na iunile  Unite  din  România,  Ligaț
Independentă  Română  pentru  Drepturile
Copilului i Tânărului, Asocia ia Română pentruș ț
Libertate  Personală  i  Demnitate  Umană,ș
Asocia ia  pentru  Promovarea  Drepturilorț
Familiei  -  Family  Forum,   Asocia ia  Românăț
pentru Drepturile Femeii i Asocia ia Clubul deș ț
la Cheia „Victor Dan Zlătescu” (2 aprilie 2015)

Olimpiada  de  tiin e  socio-umane,  fazaș ț
na ională, organizată de Ministerul Educa iei iț ț ș
Cercetării tiin ifice în parteneriat  cu InstitutulȘ ț
Român pentru  Drepturile  Omului  la  Mangalia
(5-10 aprilie 2015)

Conferin a  cu  tema  „Siguran a  alimentarăț ț
pentru  o  bună  sănătate”  organizată  cu  ocazia
Zilei Mondiale a Sănătă ii de Institutul Românț
pentru  Drepturile  Omului,  Asocia ia  pentruț
Na iunile  Unite  din  România  i  Centrulț ș
InfoEuropa  cu  concursul  Comisiei  pentru
drepturile  omului,  culte  i  problemeleș
minorită ilor na ionale a Camerei Deputa ilor iț ț ț ș
Alian a Civiliza iilor (7 aprilie 2015)ț ț

Conferin a  cu  tema  ț „Incluziunea  socială  iș
discriminarea  romilor  în  unele  state  membre
UE”  organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului cu ocazia Zilei interna ionaleț
a romilor, cu participarea unor reprezentan i aiț
societă ii  civile,  Ministerului  Muncii,  Familiei,ț
Protec iei Sociale i Persoaneor Vârstnice, ț ș cadre
didactice universitare, cercetători,  doctoranzi iș
masteranzi (8 aprilie 2015)

Masă  rotundă  cu  tema  „România  -  la  un
deceniu de la semnarea Tratatului de Aderare la
Uniunea  Europeană”  organizată  de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului în colaborare
cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului,
democra ie, pace i toleran ă i Asocia ia pentruț ș ț ș ț
Na iunile Unite din România (24 aprilie 2015)ț

Conferin a cu tema „Cultura i mass-media”,ț ș
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului,  Facultatea  de  Drept  a
Universită ii  „Dimitrie  Cantemir”  din  Clujț
Napoca,  Catedra  UNESCO  pentru  drepturile
omului,  democra ie,  pace  i  toleran ă  iț ș ț ș
Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  din Româniaț ț
(30 aprilie 2015)

Masă  rotundă  cu  tema  „Libertatea
mass-media în  România  sprijină  transformarea
societă ii” organizată cu ocazia Zilei Mondiale aț
Libertă ii  Presei  de  Institutul  Român  pentruț
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia iaț
pentru  Na iunile  Unite  din  România,  cuț
concursul  Asocia iei  Clubul  de  la  Cheia,ț
Asocia iei  pentru  Promovarea  Drepturilorț
Familiei  -  Family  Forum,  Asocia ia  Românăț
pentru  Drepturile  Femeii  i  Asocia ia  Românăș ț
pentru Apărarea Drepturilor Omului la Vărsta a
Treia (5 mai 2015)

Masă rotundă cu tema „Egali,  dar diferi i!”ț
organizată cu ocazia declarării zilei de 8 mai ca
Zi  na ională  a  egalită ii  de  anse,  de  Comisiaț ț ș
pentru  drepturile  omului,  culte  i  minorită i  aș ț
Senatului  României  în parteneriat  cu Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului  i  Consiliulș
Na ional  de Combatere  a Discriminării  (6 maiț
2015)

Conferin a cu tema „Drepturile omului într-oț
Europă  unită,  noi  perspective”,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare  cu  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, democra ie, pace i toleran ă,ț ș ț
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România iț ț ș
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Danț
Zlătescu” cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la
declara ia Schuman i 30 de ani de la Consiliulț ș
European de la Milano din iunie 1985 când s-a
decis  ziua  de  9  mai  ca  Ziua  Europei  (8  mai
2015)

Masă rotundă cu tema „Familia i rolul ei înș
societate” organizată de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia iaț
pentru Na iunile  Unite din România,  Asocia iaț ț
pentru  Promovarea  Drepturilor  Familiei  -
Family  Forum,  Asocia ia  Clubul  de  la  Cheiaț
„Victor  Dan  Zlătescu”,  Liga  Independentă
Română  pentru  Drepturile  Copilului  iș
Tânărului,  Asocia ia  Română  pentru  Libertateț
Personală  i  Demnitate  Umană  i  Asocia iaș ș ț
Română  pentru  Drepturile  Femeii  cu  ocazia
Zilei interna ionale a familiei i Zilei na ionale aț ș ț
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familiei române (12 mai 2015)
Dezbatere cu tema „Voluntariatul în România

– instrumente na ionale, regionale i universale”ț ș
organizată  cu  ocazia  Săptămânii  Na ionale  aț
Voluntariatului: 11-17 mai, de Institutul Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asocia ia Na iunilor Unite pentru România (13ț ț
mai 2015)

Edi ia  a  IV-a  a  sesiunii  na ionale  deț ț
comunicări  tiin ifice  a  studen ilor  iș ț ț ș
masteranzilor  organizată  de  Universitatea
Cre tină  „Dimitrie  Cantemir”  Facultatea  deș
Drept  din  Cluj  Napoca  în  colaborare  cu
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,
Asocia ia  tiin ifică  de  Dreptul  Proprietă iiț Ș ț ț
Intelectuale,  Societatea  Autorilor  i  Editorilorș
Români  de  Opere  tiin ifice  i  Asocia iaȘ ț ș ț
Absolven ilor Facultă ii de Drept (15 mai 2015)ț ț

Sesiunea  de  comunicări  tiin ifice  cu  temaș ț
„Dreptul  la  buna  guvernare”,  organizată  de

coala  Na ională  de  Studii  Politice  iȘ ț ș
Administrative  (SNSPA)  în  colaborare  cu

coala Doctorală i Centrul de Drept Public iȘ ș ș
tiin e Administrative,  Institutul Român pentruȘ ț

Drepturile  Omului,  Sociatatea  Academică  de
tiin e Administrative, Institutul de Drept PublicȘ ț
i  tiin e  Administrative  al  României  iș Ș ț ș

Asocia ia pentru Na iunile Unite din România înț ț
contextul aniversării a 25 de ani de activitate a
SNSPA, a 70 de ani de la crearea ONU i 60 deș
ani  de la  primirea  României  în  ONU (19 mai
2015)

Masă  rotundă  cu  tema  „Supravegherea  si
reprimarea comer ului ilicit cu tutun”, organizatț
de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
colaborare cu Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ț
din România i Asocia ia Clubul de la Cheia (ș ț 29
mai 2015)

Conferin a cu tema „Protec ia i promovareaț ț ș
drepturilor  copilului  în  legisla ia  na ională,ț ț
regională i universală” organizată de Institutulș
Român  pentru  Drepturile  Omului,  Liga
Independentă  Română  pentru  Drepturile
Copilului  i  Tânărului,  Asocia ia  pentruș ț
Promovarea  Drepturilor  Familiei  -  Family
Forum cu ocazia Zilei Interna ionale a Copiluluiț
(2 iunie 2015)

Edi ia  a IV-a a conferin ei interna ionale cuț ț ț
tema  „Eficien a  normelor  juridice.  Perspectiveț
asupra interpretării i aplicării legii” organizatăș
de  Facultatea  de  Drept,  Cluj  Napoca  a
Universită ii  Cre tine  „Dimitrie  Cantemir”  înț ș

colaborare  cu  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului,  Academia Română –Filiala
Cluj a Institutului de Istorie „George Bari iu” -ț
Departamentul  de  cercetări  socio-umane,
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România,ț ț
Institutul  de  tiin e  –Administrative  alȘ ț
Republicii  Moldova,  Asocia ia  Română  deț

tiin e Penale - Bucure ti,  Asocia ia  tiin ificăȘ ț ș ț Ș ț
de  Dreptul  Proprietă ii  Intelectuale,  Societateaț
Autorilor  i  Editorilor  Români  de  Opereș

tiin ifice  i  Asocia ia  Absolven ilor  Facultă iiȘ ț ș ț ț ț
de  Drept  i  Societatea  Română  a  autorilor  iș ș
publici tilor  de  lucrări  tiin ifice  PERGAM-ș ș ț
Bucure ti  i  Funda ia  Eco  România  XXI  (4-6ș ș ț
iunie 2015)

Masă rotundă cu tema „Planeta ta are nevoie
de tine” organizată de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia iaț
pentru Na iunile Unite din România i Asocia iaț ș ț
Română pentru Drepturile Omului la un Mediu
Sănătos, consacrată Zilei  Mondiale a Mediului
(5 iunie 2015)

Dezbaterea  cu  tema  „NU  exploatării  prin
muncă a  copilului  -  DA educa iei  de  calitate”ț
tema  stabilită  de  Na iunile  Unite  pentru  2015ț
pleacă  de  la  îndemnul  de  a  ac iona  împotrivaț
folosirii  copiilor  pentru  diverse  munci,
important  în  lupta  împotriva  muncii  copiilor.
Ac iune organizată  de Institutul  Român pentruț
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia iaț
pentru Na iunile Unite din România i Asocia iaț ș ț
pentru  Promovarea  Drepturilor  Familiei
„Family Forum”(12 iunie 2015)

Dezbatere  cu  tema  „Aspecte  practice  ale
aplicării  i  respectării  dreptului  la  un  procesș
echitabil",  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România iț ț ș
Asocia ia Clubul de la Cheia (16 iunie 2015)ț

Masă rotundă cu tema „Dreptul omului la o
via ă  sănătoasă”,  organizată  cu  ocazia  Zileiț
Mondiale de Luptă împotriva De ertificării i aș ș
Secetei  de  Institutul  Român  pentru  Drepturile
Omului  în  colaborare  cu  Asocia ia  pentruț
Na iunile  Unite  din  România  i  Asocia iaț ș ț
Română pentru Drepturile Omului la un Mediu
Sănătos (17 iunie 2015) 

Masă  rotundă  cu  tema  „Drepturile
refugia ilor  în  România”,  organizată  deț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
colaborare cu Asocia ia  pentru Na iunile  Uniteț ț
din România i Asocia ia Clubul de la Cheia, cuș ț
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ocazia  Zilei  Interna ionale  a  Refugia ilor  (18ț ț
iunie 2015)

Masa rotundă cu tema „Legisla ia  na ionalăț ț
în  domeniul  azilului  i  modul  de  aplicare  alș
acesteia”, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democra ie,ț
pace  i  toleran ă  i  Asocia ia  pentru  Na iunileș ț ș ț ț
Unite  din  România  cu  ocazia  Zilei
interna ionale a refugia ilor (19 iunie 2015)ț ț

Masă  rotundă  cu  tema  „Drepturile  sociale,
parte  integrantă  a  sistemului  drepturilor
omului”, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asocia iaț
Clubul de la Cheia (22 iunie 2015)

Dezbatere  cu  tema  „ONU  instrumente  iș
mecanisme  privind  promovarea  i  protec iaș ț
drepturilor  omului”  organizată  în  cadrul
manifestărilor dedicate împlinirii a 70 de ani de
la  semnarea  Cartei  ONU, de Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România iț ț ș
Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,
democra ie, pace i toleran ă (26 iunie 2015)ț ș ț

Masă  rotundă  cu  tema  „Zilele  Dunării  în
România”,  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România iț ț ș
Asocia ia Română pentru Drepturile Omului laț
un  Mediu  Sănătos,  consacrată  Zilei
Interna ionale a Dunării (29 iunie 2015)ț

Masa  rotundă  cu  tema  „Protec ia  iț ș
promovarea drepturilor omului la 65 de ani de la
adoptarea Conven iei europene pentru apărareaț
drepturilor  omului  i  a  libertă ilorș ț
fundamentale”  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România,ț ț
Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,
democra ie, pace i toleran ă i Asocia ia Clubulț ș ț ș ț
de la Cheia (30 iunie 2015)

Dezbatere  privind  proiectul  de  Strategie
na ională  de  învă are  pe  tot  parcursul  vie iiț ț ț
pentru perioada 2015-2020 i Planul de ac iuneș ț
pentru implementarea acestei strategii, elaborate
de Ministerul Educa iei i Cercetării tiin ifice,ț ș Ș ț
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democra ie,ț
pace  i  toleran ă,  coala  Na ională  de  Studiiș ț Ș ț
Politice  i  Administrative,  Universitateaș
Ecologică,  Universitatea  Cre tină  „Dimitrieș

Cantemir”, Asocia ia pentru Na iunile Unite dinț ț
România i Asocia ia Română pentru Libertateș ț
Personală i Demnitate Umană (8 iulie 2015)ș

Masa rotundă cu tema „Popula ia mondială –ț
perspective i provocări” organizată de Institutulș
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat
cu  Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  dinț ț
România,  Asocia ia  pentru  Promovareaț
Drepturilor  Familiei  –  Family  Forum  iș
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  cu  ocazia  Zileiț
Mondiale a Popula iei (10 iulie 2015)ț

Masă rotundă privind proiectul  de Strategie
na ională privind reducerea părăsirii  timpurii  aț
colii în România i Planul de implementare aș ș

acestei  strategii,  elaborate  de  Ministerul
Educa iei  i Cercetării  tiin ifice organizată deț ș Ș ț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu  Liga  Independentă  Română
pentru  Drepturile  Copilului  i  Tânărului,ș
Asocia ia Română pentru Libertate Personală iț ș
Demnitate  Umană  i  Asocia ia  pentruș ț
Promovarea  Drepturilor  Familiei  -  Family
Forum (14  iulie 2015)

A  XXI–  a  edi ie  a  cursurilor  Universită iiț ț
Interna ionale  a  Drepturilor  Omului  cu  temaț
„Organiza ia  Na iunilor  Unite  la  70  de  ani”ț ț
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  colaborare  cu  Asocia iaț
pentru  Na iunile  Unite  din  România,  Catedraț
UNESCO pentru drepturile omului, democra ie,ț
pace i toleran ă i Asocia ia Clubul de la Cheiaș ț ș ț
„Victor Dan Zlătescu”, cu concursul membrilor
AIDC, ELI, IDEF (20 – 26 iulie 2015)

Simpozion cu tema „Victimele traficului  de
persoane  în  contextul  actual”  organizat  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ț
din  România  i  Asocia ia  Română  pentruș ț
Libertate  Personală  i  Demnitate  Umană  (24ș
iulie 2015)

Dezbatere  privind  proiectul  lansat  de
Ministerul Afacerilor Interne pentru modificarea
i  completarea  Normelor  metodologice  deș

aplicare a Legii  nr. 122/2006 privind azilul  în
România,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului
nr. 1251/2006,  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului,  Asocia ia  pentruț
Na iunile Unite din România, Asocia ia Românăț ț
pentru Libertate Personală i Demnitate Umană,ș
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Danț
Zlătescu”,  Asocia ia  pentru  Promovareaț
Drepturilor  Familiei  -  Family  Forum  iș
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Asocia ia Română pentru Drepturile Femeii (27ț
iulie 2015)

Conferin a  cu  tema  „Protec ia  victimelorț ț
fenomenului  violen ei  fizice  i  psihice”ț ș
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asocia iaț
pentru Na iunile Unite din România i Asocia iaț ș ț
Română  pentru  Drepturile  Femeii  cu  ocazia
împlinirii  unui  an  de  la  intrarea  în  vigoare  a
Conven iei  Consiliului  Europei  privindț
prevenirea  i  combaterea  violen ei  împotrivaș ț
femeilor  i  a  violen ei  domestice,  numită  iș ț ș
Conven ia de la Istanbul (3 august 2015)ț

Dezbatere  privind  proiectul  Planului
opera ional  pentru  implementarea  Strategieiț
na ionale  privind  persoanele  cu  dizabilită iț ț
pentru  perioada  2015-2020,  organizată  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,
Asocia ia  pentru  Na iunile  Unite  i  Asocia iaț ț ș ț
Clubul de la Cheia (18 august 2015)

Masă rotundă privind proiectul  de Strategie
na ională pentru promovarea îmbătrânirii activeț
i  protec ia  persoanelor  vârstnice  pentruș ț

perioada  2015 -2020,  organizată  de   Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului,  Asocia iaț
pentru  Na iunile  Unite  din  România,  Catedraț
UNESCO pentru drepturile omului, democra ie,ț
pace  i  toleran ă,  Asocia ia  Română  pentruș ț ț
Apărarea Drepturilor Omului la Vârsta a Treia iș
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Danț
Zlătescu” (24 august 2015)

Simpozion  cu  tema  „Alfabetizarea  iș
societă ile  sustenabile”,  logoul  ales  deț
Organiza ia  Na iunilor  Unite  pentru  Educa ie,ț ț ț

tiin ă  i  Cultură  (UNESCO) pentru  marcareaȘ ț ș
împlinirii a 50 de ani de la Congresul mondial
pentru eradicarea analfabetismului de la Teheran
unde  a  fost  ini iată  Ziua  Interna ională  pentruț ț
Alfabetizare,  organizat  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România,ț ț
Asocia ia Română pentru Libertate Personală iț ș
Demnitate Umană, Asocia ia Clubul de la Cheiaț
„Victor  Dan  Zlătescu”,  Liga  Independentă
Română  pentru  Drepturile  Copilului  iș
Tânărului,  Asocia ia Română pentru Drepturileț
Femeii  i  Asocia ia  pentru  Promovareaș ț
Drepturilor  Familiei  -  Family  Forum  (8
septembrie 2015)

Dezbatere cu tema „Protec ia unor categoriiț
de persoane vulnerabile” organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului în parteneriat

cu  Asocia ia  pentru  Dialog  Intercultural  (9-10ț
septembrie 2015)

Dezbatere cu tema „Democra ia în Europa –ț
un  proiect  pentru  secolul  XXI”,  organizat  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ț
din  România  i  Asocia ia  Clubul  de  la  Cheiaș ț
„Victor  Dan  Zlătescu”  cu  ocazia  Zilei
Interna ionale  a  Democra iei  (15  septembrieț ț
2015)

Conferin a cu tema „Parteneriate pentru paceț
–  Demnitate  pentru  to i”,  temă  propusă  deț
Organiza ia  Na iunilor  Unite  pentru  Ziuaț ț
Interna ională a Păcii din acest an, organizată deț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România iț ț ș
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Danț
Zlătescu” (21 septembrie 2015)

Simpozion cu tema „Instrumente regionale iș
na ionale  privind  prevenirea  i  combatereaț ș
traficului de persoane”, organizat cu ocazia Zilei
interna ionale  împotriva  exploatării  sexuale  iț ș
traficului de femei i copii de Institutul Românș
pentru  Drepturile  Omului,  Asocia ia  pentruț
Na iunile  Unite  din  România,  Ligaț
Independentă  Română  pentru  Drepturile
Copilului i Tânărului, Asocia ia Română pentruș ț
Drepturile  Femeii,  Asocia ia  Română  pentruț
Libertate  Personală  i  Demnitate  Umană,  iș ș
Asocia ia  pentru  Promovarea  Drepturilorț
Familiei - Family Forum (23 septembrie 2015)

Masă  rotundă  cu  tema  „Promovarea
diversită ii  lingvistice  i  culturale  a  Europei”ț ș
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului cu Asocia ia pentru Na iunileț ț
Unite  din  România  i  Asocia ia  Clubul  de  laș ț
Cheia  „Victor  Dan  Zlătescu”  cu  ocazia  Zilei
Europene a Limbilor (24 septembrie 2015)

Dezbatere  cu  tema  „Mobilitatea  urbană,  o
solu ie  pentru  reducerea  emisiilor  cu  efect  deț
seră  i  combaterea  schimbărilor  climatice”ș
organizată,  în  Săptămâna  Europeană  a
Mobilită ii  de  Institutul  Român  pentruț
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Liga
Independentă  Română  pentru  Drepturile
Copilului  i  Tânărului,  Asocia ia  pentruș ț
Na iunile Unite din România, Asocia ia Românăț ț
pentru Drepturile Femeii i Asocia ia Clubul deș ț
la  Cheia  „Victor  Dan  Zlătescu”  (18
septembrie2015)

Masă rotundă cu tema „Dreptul la informa ieț
– drept  fundamental  al  omului”  organizată  de
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Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului,
Asocia ia pentru Na iunile Unite din România iț ț ș
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Danț
Zlătescu”  cu  ocazia  Zilei  interna ionale  aț
dreptului de a ti (25 septembrie 2015)ș

Masă rotundă privind Raportul asupra vizitei
în  România  a  Comitetului  pentru  Prevenirea
Torturii  a  Consiliului  Europei  din  5-17  iunie
2015,  organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului,  Asocia ia  pentru  Na iunileț ț
Unite  din  România,  Asocia ia  Română  pentruț
Libertate  Personală  i  Demnitate  Umană,  iș ș
Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia  „Victor  Danț
Zlătescu” (28 septembrie 2015)

Masă rotundă cu tema „Dezvoltarea durabilă
i  includerea  persoanelor  în  vârstă  în  mediulș

urban”  –  tema  propusă  de  ONU,  pentru
sărbătorirea din acest an a Zilei Interna ionale aț
Persoanelor  în  Vârstă,  organizată  de  Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului,  Asocia iaț
pentru Na iunile Unite din România i Asocia iaț ș ț
Română pentru Apărarea Drepturilor Omului la
Vârsta a Treia (2 octombrie 2015)

Conferin a  cu  tema  „Profesori  puternici,ț
pentru societă i  durabile.  Mobilizare pentru unț
plan  de  ac iune  pentru  2030”  logoul  ales  deț
Organiza ia  Na iunilor  Unite  pentru  Educa ie,ț ț ț

tiin ă  i  Cultură  (UNESCO) pentru  marcareaȘ ț ș
Zilei  Mondiale  a  Educa iei,  organizată  deț
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, democra ie, pace i toleran ă,ț ș ț

coala  Na ională  de  Studii  Politice  iȘ ț ș
Administrative,  Universitatea  Ecologică,
Universitatea  Cre tină  „Dimitrie  Cantemir”ș
Bucure ti, Asocia ia pentru Na iunile Unite dinș ț ț
România i Asocia ia Română pentru Libertateș ț
Personală  i  Demnitate  Umană  (5  octombrieș
2015)

Masă  rotundă  cu  tema  „Holocaustul  iș
dreptul  la  via ă”  organizată  de  coalaț Ș
Gimnazială  „Alexandru  Ceu ianu”  Reghin  înș
parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru
Drepturile  Omului  cu  prilejul  Zilei
Holocaustului în România (9 octombrie 2015)

Dezbatere  privind  lansarea  de  către  Agen iaț
Drepturilor  Fundamentale  a  versiunii  pilot  a
proiectului  Clarity  (Complaints,  Legal
Assistance, and Rights Information Tool for You)
instrument  online  interactiv  care  oferă,
informa ii, în limba engleză, privind organismeleț
non-judiciare  din  Austria,  Bulgaria,  Finlanda,

Fran a, Grecia, Irlanda, Malta, Polonia, România,ț
Slovacia,  Spania  i  Ungaria,  pentru  orientareaș
persoanelor care consideră că le-au fost încălcate
drepturile fundamentale, organizată de  Institutul
Român pentru Drepturile Omului (12 octombrie
2015)

Dezbatere  privind  proiectul  de  Hotărâre
pentru  aprobarea  Strategiei  na ionale  „Oț
societate  fără  bariere  pentru  persoanele  cu
dizabilită i”  pentru  perioada  2015-2020  i  aț ș
Planului  opera ional  privind  implementareaț
strategiei,  lansată  de  Ministerul  Muncii,
Familiei,  Protec iei  Sociale  i  Persoanelorț ș
Vârstnice, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asocia iaț
pentru  Na iunile  Unite  din  România,  Catedraț
UNESCO pentru drepturile omului, democra ie,ț
pace  i  toleran ă,  Asocia ia  Română  pentruș ț ț
Libertate  Personală  i  Demnitate  Umană,ș
Asocia ia Clubul de la Cheia,  Asocia ia pentruț ț
Promovarea  Drepturilor  Familiei  –  Family
Forum  i  Liga  Independentă  Română  pentruș
Drepturile Copilului i Tânărului (15  octombrieș
2015)

Masă  rotundă  cu  tema  propusă  de
Organiza ia  Na iunilor  Unite  pentru  marcareaț ț
Zilei  Interna ionale  pentru  Eradicarea  Sărăcieiț
„Construirea  unui  viitor  durabil:  să  ne  unim
pentru  a  pune  capăt  sărăciei  i  discriminării”,ș
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului i Asocia ia pentru Na iunileș ț ț
Unite din România (16 octombrie 2015)

Simpozion cu tema „Instrumente na ionale deț
prevenire i combatere a traficului de persoane”,ș
organizat  cu  ocazia  Zilei  europene  de  luptă
împotriva  traficului  de  persoane,  de  Institutul
Român  pentru  Drepturile  Omului,  Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democra ie,ț
pace  i  toleran ă,  Asocia ia  pentru  Na iunileș ț ț ț
Unite  din  România,  Asocia ia  Română  pentruț
Libertate  Personală  i  Demnitate  Umană,ș
Asocia ia  pentru  Promovarea  Drepturilorț
Familiei – Family Forum i Asocia ia Clubul deș ț
la Cheia „Victor  Dan Zlătescu” (19 octombrie
2015)

Conferin ă consacrată împlinirii  a 70 de aniț
de  la  crearea  Organiza iei  Na iunilor  Unite,ț ț
organizată  sub  egida  Comisiei  juridice,  de
disciplină i imunită i a Camerei Deputa ilor i aș ț ț ș
Comisiei  pentru  drepturile  omului,  culte  iș
minorită i  a  Senatului,  de   Institutul  Românț
pentru  Drepturile  Omului  i  Asocia ia  pentruș ț
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Na iunile  Unite  din  România  (21  octombrieț
2015)

Întâlnirea reprezentan ilor Institutului Românț
pentru Drepturile Omului cu raportorul special
ONU  pentru  combaterea  sărăciei  extreme,
domnul Philip Alston (10 noiembrie 2015)

Dezbatere  cu  tema  „Obiectivele  dezvoltării
durabile i strategiile privind realizarea Agendeiș
2030”,   organizată  de Institutul  Român pentru
Drepturile  Omului,  Catedra  UNESCO  pentru
drepturile omului, democra ie, pace i toleran ăț ș ț
i Asocia ia pentru Na iunile Unite din Româniaș ț ț

(12 noiembrie 2015)
Conferin a  cu tema „Toleran a-principiul  deț ț

bază al democra iei” organizată, cu ocazia Zileiț
Interna ionale a Toleran ei i împlinirea a 20 deț ț ș
ani  de  la  adoptarea  Declara iei  principiilorț
toleran ei, de Institutul Român pentru Drepturileț
Omului,   Asocia ia  Română  pentru  Libertateț
Personală i Demnitate Umană, Asocia ia pentruș ț
Na iunile Unite din România i Asocia ia Clubulț ș ț
de la Cheia (16 noiembrie 2015)

Masă  rotundă  cu  tema  „25  de  ani  de  la
ratificarea  Conven iei  ONU  pentru  drepturileț
copilului, organizată de Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Asocia iaț
pentru  Promovarea  Drepturilor  Familiei
„Family Forum” i Liga Independentă Românăș
pentru  Drepturile  Copilului  i  Tânărului  (20ș
noiembrie 2015)

A doua edi ie a Conferin ei interna ionale ț ț ț cu
tema „Dreptul  i  justi ia  administrativă  dintr-oș ț
perspectivă  interdisciplinară”  organizată  de

coala  Na ională  de  Studii  Politice  iȘ ț ș
Administrative,  Facultatea  de  Administra ieț
Publică,  Departamentul  de  Drept  „Victor  Dan
Zlătescu”  în  parteneriat  cu  Institutul  Român
pentru Drepturile Omului, Universitatea „Petru
Maior” Târgu-Mure ,  Facultatea  de Economie,ș
Drept  i  tiin e  Administrative,  Uniuneaș Ș ț
Juri tilor  din  România  i  Asocia ia  pentruș ș ț
Na iunile Unite din România (20-22 noiembrieț
2015)

A IX-a  edi ie  a  conferin ei  interna ionale  aț ț ț
Nediscriminării i Egalită ii de anse (NEDES)ș ț Ș
cu tema „Exercitarea dreptului la nediscriminare
i  egalitate  de  anse  în  societateaș ș

contemporană”,  organizată  de  Universitatea
Cre tină Dimitrie Cantemir Bucure ti, Consiliulș ș
Na ional pentru Combaterea Discriminării i cuț ș
concursul Institutului Român pentru Drepturile
Omului (24-26 noiembrie 2015)

Conferin a  cu  tema „Toleran ă  zero  fa ă  deț ț ț
violen a  împotriva  femeilor”  organizată,  deț
Institutul  Român pentru Drepturile  Omului,  în
cadrul campaniei „Împreună pentru a pune capăt
violen ei  împotriva  femeilor”  -  ini iată  deț ț
Secretarul  general ONU, care se desfă oară înș
fiecare  an  în  perioada  25  noiembrie  -  10
decembrie  -  numită  i  „16  zile  de  activismș
împotriva violen ei pe bază de gen” debutând deț
Ziua Interna ională pentru Eliminarea Violen eiț ț
Împotriva  Femeilor  i   finalizându-se  de  Ziuaș
Interna ională  a  Drepturilor  Omului  (26ț
noiembrie 2015)

Simpozion  cu  tema  „Incluziunea  contează:
acces i emancipare pentru persoane indiferentș
de    abilită i”  organizat,ț  cu  ocazia  Zilei
interna ionale pentru persoane cu dizabilită i,ț ț  de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat  cu Asocia ia pentru Na iunile Uniteț ț
din  România,  Asocia ia  Clubul  de  la  Cheia,ț
Asocia ia Română pentru Libertate Personală iț ș
Demnitate Umană, Asocia ia pentru Promovareaț
Drepturilor  Familiei  –  Family  Forum  (3
decembrie 2015)

Simpozion cu tema „Respectarea drepturilor
omului  i  eliminarea  violen ei  împotrivaș ț
femeilor”, organizat de  Institutul Român pentru
Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu  Catedra
UNESCO pentru drepturile omului, democra ie,ț
pace  i  toleran ă  i  Asocia ia  pentru  Na iunileș ț ș ț ț
Unite  din  România,  în  cadrul  campaniei
„Împreună  pentru  a  pune  capăt  violen eiț
împotriva  femeilor”,  ini iată  de  Secretarulț
general  ONU i  care  în  acest  an  are  propusăș
tema  „Să  colorăm lumea  în  portocaliu:  Opri iț
violen a  împotriva  femeilor  i  fetelor”  (7ț ș
decembrie 2015)

Conferin a interna ională cu tema „ț ț Drepturile
noastre.  Libertă ile  noastre.  Întotdeaunaț ”,
organizată  de  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului sub egida Comisiei juridice,
de disciplină i imunită i a Camerei Deputa ilorș ț ț
i  Comisiile  pentru  drepturile  omului  aleș

Parlamentului  cu  ocazia  Zilei  Interna ionale  aț
Drepturilor Omului (9 decembrie 2015)

Eveniment cu tema „Respectă umanitatea în
persoana fiecărui om” organizat cu ocazia Zilei
Interna ionale a Drepturilor Omului de Asocia iaț ț
pentru  Dialog  Intercultural  în  parteneriat  cu
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  iș
Comisia Na ională a României pentru UNESCOț
cu  participarea  Colegiului  Na ional  “Ion  Lucaț
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Caragiale”,  Colegiul  Na ional  “Gheorgheț
Lazăr”,   Colegiul  Na ional  “Ion  Racovi ă”,ț ț
Liceul  Teoretic  “Ion  Barbu”,  coala  ”GeorgeȘ
Călinescu”,  Colegiul  Na ional  ”Octavț
Onicescu” i Liceul Teoretic ”Hristo Botev”(10ș
decembrie 2015)

Dezbatere  cu tema „10 ani  de la  adoptarea
Conven iei  privind  combaterea  i  prevenireaț ș
corup ieiț ”,  organizată  de  Institutul  Român
pentru  Drepturile  Omului  în  parteneriat  cu
Catedra  UNESCO  pentru  drepturile  omului,
democra ie, pace i toleran ă,  coala Na ionalăț ș ț Ș ț
de  Studii  Politice  i  Administrative,ș
Universitatea Ecologică,  Universitatea Cre tinăș
„Dimitrie  Cantemir”  i  Asocia ia  pentruș ț
Na iunile  Unite  din  România  cu  ocazia  Zileiț

Interna ionale  Împotriva  Corup iei  (10ț ț
decembrie 2015)

A III-a edi ie a conferin ei interna ionale cuț ț ț
tema „Cultura europeană a drepturilor omului iș
dreptul la fericire”, organizată de Universitatea
Cre tină  „Dimitrie  Cantemir”  Bucure ti  înș ș
parteneriat  cu  Institutul  Român  pentru
Drepturile Omului (17-19 decembrie 2015)

Seminarul  cu  tema  „Drepturile  persoanelor
vârstnice din centrele de îngrijire” organizat de
Institutul  Român  pentru  Drepturile  Omului  în
parteneriat cu Asocia ia Na iunilor Unite pentruț ț
România i Asocia ia Română pentru Apărareaș ț
Drepturilor  Omului  la  Vârsta  a  Treia  (23
decembrie 2015)

PARTICIPĂRI LA ALTE MANIFESTĂRI

Reuniunea  Comitetului  director  al  Alian eiț
Civiliza iilor,  organizată  la  ini iativa  Comisieiț ț
Na ionale  pentru  UNESCO  i  Alumnus  Clubț ș
pentru  UNESCO,  împreună  cu  Ministerul
Afacerilor  Externe  i  Departamentul  pentruș
Rela ii  Interetnice  din  cadrul  Guvernuluiț
României (15 ianuarie 2015)

Omagierea  victimelor  Holocaustului
organizat  de  Ministerul  Afacerilor  Externe  în
cooperare  cu  Institutul  Na ional  pentruț
Studierea  Holocaustului  în  România  „Elie
Wiesel”  cu  ocazia  Zilei  Interna ionale  deț
Comemorare a Holocaustului (27 ianuarie 2015)

A doua sesiune a Grupului de lucru privind
drepturile persoanelor care trăiesc i muncesc înș
mediul  rural  organizată  de  Înaltul  Comisariat
ONU pentru Drepturile Omului (2-6 februarie
2015)

Conferin a  cu  tema  „România  i  Curteaț ș
Interna ională de Justi ie - 5 ani de la Hotărâreaț ț
în  cazul  -  Delimitarea  Maritimă  în  Marea
Neagră  -  3  februarie  2009”  organizată  de
Ministerul Afacerilor Externe (3 februarie 2015)

Participare  la  edin a  Comisiei  pentruș ț
drepturile  omului,  culte  i  problemeleș
minorită ilor na ionale a Camerei Deputa ilor iț ț ț ș
sus inerea  punctului  de  vedere  privindț
propunerea  legislativă  pentru  modificarea  iș
completarea  Legii  273/2004 privind procedura
adop iei (5 februarie 2015)ț

Conferin a interna ională cu tema „Romii caț ț

subiect  politic:  între  statutul  de  cetă ean,ț
minoritate  na ională  i  grup  vulnerabil”ț ș
organizată de Comisia pentru drepturile omului,
culte  i  problemele  minorită ilor  na ionale  aș ț ț
Camerei Deputa ilor în colaborare cu Centrul deț
Resurse, Documentare i Cercetare cu privire laș
Problematica  Romilor  din  cadrul  coliiȘ
Na ionale de Studii Politice i Administrative iț ș ș
cu  sprijinul  Consiliului  Europei  –  European
Academic  Network  for  Romani  Studies  (10
februarie 2015)

Reuniune  trilaterală  de  consultare  cu  tema
„Evaluarea  eficacită ii  politicilor  pentruț
cetă enii  români  de  etnie  romă.  Perspectiveț
europene  i  na ionale”organizată  de  Comisiaș ț
pentru  afaceri  europene  a  Senatului  României
cu privire la strategia Guvernului de incluziune
a cetă enilor români apar inând minorită ii romeț ț ț
pentru  perioada  2015-2020  prin  HG  18/2015
(18 februarie 2015)

Conferin a  cu  tema  “Aspecte  de  practicăț
neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a
Noului  Cod civil  i  Noului  Cod de  procedurăș
civilă”  organizată  de Consiliul  Superior  al
Magistraturii  i  Ministerul  Justi iei  (23-24ș ț
februarie 2015)

Conferin a  cu  tema  „Memoriaț
Holocaustului” organizată de Institutul Na ionalț
pentru  Studierea  Holocaustului  din  România
„Elie  Wiesel”,  Memorialul  Shoah,  Institutul
Francez  din  România  i  Ministerul  Afacerilorș
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Externe din România (24 februarie 2015)
Dezbatere  cu  tema  „Semnifica ia  alegerilorț

parlamentare din Grecia” organizată  de Center
for  EU  Communication  Studies  din  cadrul

colii  Na ionaȘ ț le  de  Studii  Politice  iș
Administrative  i  Centrul  Infoeuropa  ș (25
februarie 2015)

Dezbatere cu tema „Comunicarea politică în
campania  electorală:  ce  poate  i  ce  nu  poateș
spune un politician?” organizată în cadrul seriei
de  „Dezbateri  Publice  de  Etică  Aplicată”  de
Centre for Advanced Research in Management
and Applied Ethics în parteneriat cu Facultatea
de  Comunicare  i  Rela ii  Publice  din  cadrulș ț

colii  Na ionaȘ ț le  de  Studii  Politice  iș
Administrative (26 februarie 2015)

Conferin a  na ională  cu  tema  „Sănătateaț ț
femeii  –  de  la  pubertate  la  menopauză”
organizată de Comisia pentru drepturile omului,
culte  i  minorită i  i  Comisia  pentru  sănătateș ț ș
publică  ale  Senatului  României  cu  sprijinul
Ministerului  Sănătă ii  i  Casa  Na ională  deț ș ț
Asigurări  de Sănătate  în  parteneriat  cu revista
Politici de Sănătate (3 martie 2015)

A  28-a  reuniune  anuală  a  Comitetului
Interna ional  de  Coordonare  a  Institu iilorț ț
Na ionale  pentru  Promovarea  i  Protec iaț ș ț
Drepturilor Omului (ICC), precum i întrunireaș
Re elei Europene de Institu ii  Na ionale pentruț ț ț
Drepturile  Omului  (ENNHRI),  organizate  de
Comitetul Interna ional al Institu iilor Na ionaleț ț ț
pentru  Drepturile  Omului  în  colaborare  cu
Înaltul  Comisariat  ONU  pentru  Drepturile
Omului (11-13 martie 2015)

Conferin ă-dezbatere  cu  tema  ț „Cum  poate
cre te  influen a  românească  în  politicileș ț
europene?”  organizată  de  coala  Na ionaȘ ț lă  de
Studii  Politice  i  Administrative  ș (19  martie
2015)

Ceremonia  de  decernare  a  Premiului
Francofoniei organizată de Ministerul Afacerilor
Externe  în  cooperare  cu  Grupul  Ambasadelor,
Delega iilor  i  Institu iilor  Francofone  dinț ș ț
România  (GADIF)  cu  ocazia  Zilei
Interna ionale a Francofoniei ț (19 martie 2015)

Conferin a  înterna ională  bienală  cu  temaț ț
“Sistemul  juridic  între  stabilitate  i  reformă”ș
organizată  de  Facultatea  de  Drept  i  tiin eș Ș ț
Sociale a Universită ii din Craiova în parteneriatț
cu Centrul de Studii i Cercetări de Drept Privatș
al Facultă ii de Drept i tiin e Sociale, Centrulț ș Ș ț
de Cercetări Juridice Fundamentale al Facultă iiț

de  Drept  i  tiin e  Sociale,  Institutul  deș Ș ț
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al
Academiei  Române,  Facultatea  de  Drept  –
Universitatea de Vest din Timi oara, Facultateaș
de  Drept  –  Universitatea  „Lucian  Blaga”  din
Sibiu, Uniunea Na ională a Notarilor Publici dinț
România,  Camera  Notarilor  Publici  Craiova,
Baroul  Dolj,  Asocia ia  Magistra ilor  dinț ț
România,  Asocia ia  Studen ilor  în  Drept  dinț ț
Universitatea din Craiova, ELSA (20-21 martie
2015)

Reuniunea Comisiei  pentru cultură,  culte  iș
mass  media  a  Consiliului  Minorită ilorț
Na ionale  organizată  la  Ministerul  Afacerilorț
Externe (26 martie 2015)

Colocviul european cu tema „Creditul bancar
în  monedă  străină.  Evolu ii  economice,ț
legislative  i  jurispruden iale”  organizat  deș ț
Asocia ia  Europeană  pentru  Drept  Bancar  iț ș
Financiar – România i Asocia ia  Consilierilorș ț
Juridici din Sistemul Financiar Bancar împreună
cu Universitatea  de Vest  Timi oara,  Facultateaș
de Drept (26-28 martie 2015)

Dezbatere  privind  „Proiectul  Strategiei
Na ionale  i  a  Planului  de  Ac iune  privindț ș ț
Incluziunea  Socială  i  Reducerea  Sărăcieiș
pentru  perioada  2014–2020”  organizată  de
Ministerul  Muncii,  Familiei,  Protec iei  Socialeț
i Persoanelor Vârstnice (27 martie 2015)ș

Conferin a  na ională  de  contenciosț ț
administrativ  cu  tema  „Caren e  ale  actualeiț
reglementări  în  materia  contenciosului
administrativ”  organizată  de  Universitatea  din
Bucure ti  -  Facultatea  de  Drept  i  edituraș ș
Universul  Juridic,  în  parteneriat  cu  Editura
Wolters Kluwer (2 aprilie 2015)

Conferin a  aniversară  cu  tema “România  iț ș
problematica  ecologică”  organizată  cu  ocazia
aniversării  a  25  de  ani  de  la  înfiin areaț
Universită ii  Ecologice  Bucure ti  (3  aprilieț ș
2015)

Conferin a  cu  tema  „Evolu ia  dreptuluiț ț
românesc  în  contextul  globalizării”  organizată
de  Universitatea   Ecologică  Bucure ti,ș
Facultatea de Drept i tiin e Administrative (ș Ș ț 3
aprilie 2015)

Simpozionul  cu  tema  „8  aprilie  –  Ziua
interna ională a romilor”, organizat de Comisiaț
pentru  drepturile  omului,  culte  i  problemeleș
minorită ilor na ionale a Camerei Deputa ilor înț ț ț
colaborare  cu  Agen ia  Na ională  pentru  Romi,ț ț
Forumul European al  Romilor i Nomazilor  iș ș
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Partida Romilor Pro Europa (8 aprilie 2015)
Reuniunea  Comitetului  Director  al  Alian eiț

Civiliza iilor  (CD  ACONU)  –  România  (ț 16
aprilie 2015)

Lansarea  Proiectului  tiin ific  na ionalș ț ț
„Enciclopedia  Juridică  Română” organizată  de
Institutul  de  Cercetări  Juridice  „Acad.  Andrei
Rădulescu”  al  Academiei  Române  iș
Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucure ti înș
colaborare  cu  Facultă ile  de  Drept  iț ș
reprezentan ii  profesiilor  juridice  (ț 16  aprilie
2015)

Dezbatere  cu  tema  „Perspectiva  NATO
asupra  chestiunilor  actuale  de  drept
interna ional” organizată de Facultatea de Dreptț
a Universită ii din Bucure ti (16 aprilie  2015)ț ș

Sesiunea anuală de comunicări tiin ifice cuș ț
tema „Simplificarea imperativ al modernizării iș
ameliorării  calită ii  dreptului”  organizată  deț
Institutul  de  Cercetări  Juridice  „Acad.  Andrei
Rădulescu” din cadrul Academiei  Române (17
aprilie 2015)

Conferin a cu tema „Drepturile pacien ilor –ț ț
între  teorie  i  practică”  organizată  cu  ocaziaș
Zilei  Interna ionale a Drepturilor Pacien ilor iț ț ș
Zilei Mondiale a Hemofiliei de Comisia pentru
drepturile omului, culte i minorită i i Comisiaș ț ș
pentru sănătate publică din Senatul României cu
sprijinul Ministerului Sănătă ii,  Casa Na ionalăț ț
de  Asigurări  de  Sănătate  i  în  parteneriat  cuș
Asocia ia World Vision i Asocia ia Baxter (21ț ș ț
aprilie 2015)

edin a  Consiliului  de  analiză  privindȘ ț
proiectul  Strategiei  na ionale  cu  tema  „Oț
societate  fără  bariere  pentru  persoanele  cu
dizabilită i”  organizată  de  Ministerul  Muncii,ț
Familiei,  Protec iei  Sociale  i  Persoanelorț ș
Vârstnice,  Autoritatea  Na ională  pentruț
Persoanele cu Dizabilită i (21 aprilie 2015)ț

Întâlnire în cadrul seriei „ uete culturale” laȘ
Facultatea de Drept cu tema „Dreptul în lumea
contemporană  i  provocările  la  adresa  lui”,ș
organizată  de  Universitatea  din  Bucure ti  –ș
Facultatea de Drept i Asocia ia  Studen ilor  înș ț ț
Drept (21 aprilie 2015)

Conferin a  interna ională  cu  tema  „Clasaț ț
politică  i  societatea  civilă  –  lupta  comunăș
împotriva traficului de persoane” organizată de
Comisia  pentru  învă ământ,  tiin ă,  tineret  iț ș ț ș
sport,  Grupul  pentru  combaterea  traficului  de
persoane i Grupul Ecumenic de Rugăciune dinș
Parlamentul  României  în  colaborare  cu

Mi carea Europeană pentru Politici  Cre tine iș ș ș
European Freedom Network  (22 aprilie 2015)

Edi ia a IV-a a conferin ei  interna ionale cuț ț ț
tema  „Dezvoltarea  socială,  administra ie  iț ș
justi ie”  organizată  de  Facultatea  de  Rela iiț ț
Interna ionale,  Drept  i  tiin e  Administrativeț ș Ș ț
din  cadrul  Universită ii  „Constantin  Brâncu i”ț ș
din Târgu-Jiu (24-25 aprilie 2015)

A  54-a  sesiune  a  Comitetului  împotriva
torturii  i  altor  pedepse  sau  tratamente  crude,ș
inumane  sau  degradante,  organizată  de  Biroul
Înaltului  Comisariat  ONU  pentru  Drepturile
Omului (24-25 aprilie 2015)

A  16-a  sesiune  a  Grupului  de  lucru  al
Organiza iei Na iunilor Unite privind dreptul laț ț
dezvoltare,  organizată  de  Institu iile  Na ionaleț ț
de Drepturile Omului i Mecanisme Regionaleș
de  Drepturile  Omului  din  cadrul  Biroului
Înaltului  Comisariat  ONU  pentru  drepturile
omului (27 aprilie-1 mai 2015)

Forumul  privind  punerea  în  aplicare  a
Conven iei ONU privind drepturile persoanelorț
cu dizabilită i, organizat de Comisia Europeanăț
(29 aprilie 2015)

Sesiunea  a  II-a  a  Workshop-ului  cu  tema
„Modele  i  procese  fundamentale  aleș
managementului  public  adaptiv”  organizat  în
cadrul  programului  de  studii  postdoctorale  în
domeniul tiin elor administrative de Facultateaș ț
de Administra ie Publică a colii  Na ionale deț Ș ț
Studii Politice i Administrative (5 mai 2015)ș

Seminar cu tema „Rela ii  publice în mediulț
interna ional” organizat de coala Na ională deț Ș ț
Studii Politice i Administrative (8 mai 2015)ș

Conferin a  cu  tema „Ziua  Europei  –  9 maiț
2015”  organizată  de  Ministerul  Afacerilor
Externe,  Centrul  InfoEuropa  în  colaborare  cu
Reprezentan a  Comisiei  Europene la  Bucure tiț ș
i Biblioteca Centrală Universitară (8 mai 2015)ș

Dezbatere  cu  tema  „Romii  din  România:
între incluziune socială,  migra ie,  ghetoizare iț ș
rasism”,  organizată  de  Comisia  pentru  afaceri
europene i Comisia pentru drepturile omului aș
Senatului României (11 mai 2015)

Marcarea  Zilei  interna ionale  a  diversită iiț ț
culturale  i  decernarea  Diplomei  „Dimitrieș
Cantemir” organizată de Alian a Civiliza iilor –ț ț
ONU  în  cadrul  manifestărilor  consacrate
aniversării a 60 de ani de la aderarea României
la ONU (21 mai 2015)

Edi ia a IX-a a conferin ei interna ionale cuț ț ț
tema „Political Science, International Relations
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and  Security  Studies”  organizată  de
Departamentul de Rela ii Interna ionale, tiin eț ț Ș ț
Politice i Studii  de Securitate  al  Facultă ii  deș ț

tiin e  Socio-Umane-Universitatea  „LucianȘ ț
Blaga”  din  Sibiu  prin  Centrul  de  Cercetări  în

tiin e  Politice,  Rela ii  Interna ionale  i  StudiiȘ ț ț ț ș
Europene (22-24 mai 2015)

Ceremonia de decernare a titlului de Doctor
Honoris Causa doamnei Maria P. Aristigueta –
pre edintele  Asocia iei  Americane  deș ț
Administra ie  Publică,  organizată  de  coalaț Ș
Na ională  de  Studii  Politice  i  Administrativeț ș
(25 mai 2015)

Dezbatere cu tema „Regimul liberei circula iiț
a cetă enilor români în străinătate” organizată deț
Comisia  pentru  drepturile  omului,  culte  iș
problemele  minorită ilor  na ionale  a  Camereiț ț
Deputa ilor (26 mai 2015)ț

A  XI-a  conferin ă  interna ională  cu  temaț ț
„Probleme  juridice  de  actualitate  în  domeniul
financiar  bancar”  organizată  de  Universitatea
Cre tină  „Dimitrie  Cantemir”,  Asocia iaș ț
Consilierilor  Juridici  din  Sistemul  Financiar
Bancar,  Asocia ia  Europeană  pentru  Dreptț
Bancar  i  Financiar  –  România  i  Edituraș ș
Wolters Kluwer – România (27-30 mai 2015)

Seminarul  cu  tema  „Democra ia  subț
provocarea  politicilor  de  securitate”  organizat
de Asocia ia Pro Democra ia (APD) i Asocia iaț ț ș ț
Europeană  a  Drepturilor  Omului  (AEDH)  la
Palatul Parlamentului (29 mai 2015)

Conferin a  cu  tema  „Forme  severe  deț
exploatare  a  lucrătorilor  migran i  în  UE”,ț
organizată  de  Agen ia  pentru  Drepturiț
Fundamentale  a  Uniunii  Europene  iș
Pre eden ia  lituaniană  a  Consiliului  Uniuniiș ț
Europene (1-2 iunie 2015)

Seminar cu tema „Rolul institu iilor na ionaleț ț
pentru  drepturile  omului  în  promovarea  iș
protejarea drepturilor omului în spa iul OSCE”,ț
organizat  la  Var ovia  de  Biroul  Permanentș
pentru  Institu ii  Democratice  i  Drepturileț ș
Omului  (ODIHR)  al  Organiza iei  pentruț
Securitate i Cooperare în Europa (OSCE) (1-3ș
iunie 2015)

Conferin ă  dedicată  Zilei  europene  aț
dezvoltării, organizată de Comisia Europeană iș
Comitetul Interna ional al Institu iilor na ionaleț ț ț
pentru Drepturile Omului i Re eaua Europeanăș ț
a  Institu iilor  Na ionale  pentru  Drepturileț ț
Omului (3-4 iunie 2015)

Conferin a interna ională cu tema „Societateaț ț

întemeiată  pe  cunoa tere.  Norme,  valori  iș ș
repere  contemporane”  organizată  de
Universitatea  Valahia  din  Târgovi te  –ș
Facultatea  de  Drept  i  tiin e  Administrative,ș Ș ț
Centrul  de Studii  Juridice  i  Administrative  înș
parteneriat  cu  Universitatea  Na ională  deț
Educa ie  la  Distan ă  din  Spania,  Universitateaț ț
Castilla  La  Mancha,  Facultatea  de  Drept  iș

tiin e  Sociale  din  Spania,  Universitatea  dinȘ ț
Pite ti  ,  Facultatea  de  Drept  i  tiin eș ș Ș ț
Administrative,  Centrul  de  Studii  Juridice  iș
Administrative,  Camera  Notarilor  Publici
Ploie ti  i  Societatea  Română  de  Dreptș ș
European (5-6 iunie 2015)

A aptea  edi ie  a  Conferin ei  interna ionaleș ț ț ț
cu tema „European  Conference  on  Social  and
Behavioral  Sciences”,  organizată  la  SNSPA,
prin Facultatea de Comunicare i Rela ii Publiceș ț
de International  Association  of  Social  Science
Research (Turcia) (11-13 iunie 2015)

Conferin a interna ională cu tema „Problemeț ț
actuale  din administra ie  i  justi ie” organizatăț ș ț
de  Universitatea  Petrol-Gaze  din  Ploie ti,ș
Centrul  de  Studii  i  Cercetări  Juridice  iș ș
Socio-Administrative,  Asocia ia  Română  deț
Drept i Afaceri Europene (ARDAE), Societateaș
de tiin e Juridice i Administrative (ADJURIS)Ș ț ș
(12 iunie 2015)

Masă rotundă cu tema „Dezvoltarea durabilă
i cooperarea interinstitu ională” cu participareaș ț

domnului  Christian  Friis  Bach  –  secretarul
executiv  al  Comisiei  Economice  ONU  pentru
Europa  (UNECE),  organizată  de  Parlamentul
României  –  Comisia  pentru  politică  externă  a
Camerei Deputa ilor (15 iunie 2015)ț

Seminarul regional cu tema „Obiectivele de
Dezvoltare  Durabilă  pentru  parlamentele  din
Europa Centrală i de Est” organizat de Cameraș
Deputa ilor  împreună  cu  Uniuneaț
Interparlamentară (15-16 iunie 2015)

Conferin a  cu  tema  „Lupta  împotrivaț
abuzului fa ă de vârstnici în Europa”, organizatăț
de  Consiliul  Europei,  Comisia  Europeană,
Comitetul  Regiunilor,  Age Platform Europa  iș
Re eaua  Europeană  de  Institu ii  Na ionaleț ț ț
pentru Drepturile Omului (ENNHRI) cu prilejul
celei de-a zecea aniversări a Zilei mondiale de
con tientizare  a  abuzului  fa ă  de  vârstniciș ț
(15-18 iunie 2015)

A  62-a  conferin ă  interna ională  cu  temaț ț
„Impactul  gestionării  timpului  asupra vie ii  deț
familie” organizată  sub patronajul Ministerului
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Familiei, Vârstnicilor, Femeilor i Tinerilor dinș
Germania  de  Comisia  interna ională  privindț
rela iile de cuplu i de familie (ICCFR) (22-24ț ș
iunie 2015)

Seminar  cu  tema  „Politici  Cre tine  –ș
Fundamentarea  Biblică  i  Patristică.  Contextulș
European”  organizat  de  Comisia  pentru
drepturile omului, culte i minorită i na ionale aș ț ț
Senatului României i Funda ia Sfânta Irina (23ș ț
iunie 2015)

Curs  cu  tema  “Contabilitatea  institu iilorț
publice. Implementarea celor mai noi modificări
legislative”  organizat  de  Expert  Aktiv  Group
SRL (1-6 iulie 2015)

Întâlnire cu delega ia Parlamentului Landuluiț
Hessen din  Germania  condusă  de  pre edinteleș
acestuia, domnul Norbert Kartmann, organizată
de  Comisia  pentru  drepturile  omului,  culte  iș
problemele  minorită ilor  na ionale  a  Camereiț ț
Deputa ilor (1 iulie 2015)ț

Curs cu tema „Codul muncii 2015. Solu ii laț
problemele  privind  aplicarea  i  interpretareaș
noilor  dispozi ii  legale  privind:  modificareaț
CIM, durata concediului de odihnă i sporurileș
pentru  munca  suplimentară.  Noută i  privindț
REVISAL”  organizat  de  Expert  Aktiv  Group
SRL (8-12 iulie 2015)

edin a  Consiliului  de  analiză  privindȘ ț
proiectul  Planului  opera ional  pentruț
implementarea Strategiei na ionale cu tema „Oț
societate  fără  bariere  pentru  persoanele  cu
dizabilită i,  2015-2020”  organizată  deț
Ministerul  Muncii,  Familiei,  Protec iei  Socialeț
i Persoanelor Vârstnice i Autoritatea Na ionalăș ș ț

pentru  Persoanele  cu  Dizabilită i  (ț 10  august
2015)

Conferin a  anuală  a  Institutului  de  Dreptț
European (ELI) (2-4 septembrie 2015)

Conferin a  na ională  cu  temaț ț
„Interna ionalizare  i  echitate  în  învă ământulț ș ț
superior: Construind un scenariu mai bun pentru
viitor” organizată de Unitatea Executivă pentru
Finan area Învă ământului Superior a Cercetăriiț ț
Dezvoltării  i  Inovării  (UEFISCDI)  înș
parteneriat cu Catedra UNESCO pentru Politici
în  tiin ă  i  Inovare  din  coala  Na ională  deȘ ț ș Ș ț
Studii  Politice  i  Administrative  în  cadrulș
proiectului  POSDRU  cu  tema
”Interna ionalizare,  echitate  i  managementț ș
universitar  pentru  un  învă ământ  superior  deț
calitate” (23–24 septembrie 2015)

Atelierul  cu  tema  „România  i  noileș

provocări  ale  actualei  crize  europene” Centrul
de Drepturile Omului i Migra ieș ț  iș  Centrul de
Oratorie  i  Dezbatereș  organizat  de  Centrul  de
Drepturile  Omului  i  Migra ie  al  Universită iiș ț ț
Româno-Americane (24 septembrie 2015)

Curs  cu  tema  „Managementul  gestiunii  iș
arhivării  documentelor.  Proceduri  de  lucru  iș
arhivarea electronică” organizat de Expert Aktiv
Group SRL (24-27 septembrie 2015)

Curs  cu  tema  „Auditul  intern  în  sectorul
public” organizat de Expert Aktiv Group (8-11
octombrie 2015)

A treia  edi ie  a  Forumului  pentru  Educa ieț ț
Asia – Europa, organizat de Comisia Na ionalăț
a României pentru UNESCO  și Alumnus Club
pentru  UNESCO,  în  parteneriat  cu  Guvernul
României  –  Departamentul  pentru  Relații
Interetnice i Ministerul Educaș ției  și Cercetării

tiintifice,  sub  patronajulȘ   Ministerului
Afacerilor Externe (9 octombrie 2015)

Dezbatere cu tema „Drepturile  femeilor  din
mediul  rural”  organizată  de  Comisia  pentru
drepturile omului,  culte i minorită i  din Senatș ț
în  colaborare  cu  Funda ia  pentru  Implicareț
Civică cu ocazia Zilei Interna ionale a Femeilorț
din Mediul Rural (13 octombrie 2015)

edin a  Comisiei  pentru  drepturile  omului,Ș ț
culte  i  problemele  minorită ilor  na ionale  aș ț ț
Camerei  Deputa ilor  privind  propunereaț
Parlamentului European i a Consiliului pentruș
instituirea unui mecanism de transfer în caz de
criză  de  modificare  a  Regulamentului  UE
nr.604/26.06.2013  de  stabilire  a  criteriilor  iș
mecanismelor de determinare a statului membru
responsabil  de  examinarea  unei  cereri  de
protec ie  interna ională  prezentate  într-unulț ț
dintre statele membre de către un resortisant al
unei  ări  ter e  sau  de  către  un  apatridț ț
(E-36/2015),  precum  i  propunerea  deș
Regulament  al  Parlamentului  European  i  alș
Consiliului de constituire a unei liste comune la
nivelul UE a ărilor de origine sigure în sensulț
Directivei  2013/32/UE  a  Parlamentului
European  i  a  Consiliului  privind  procedurileș
comune  de  acordare  i  retragere  a  protec ieiș ț
interna ionale,  precum  i  de  modificare  aț ș
Directivei  2013/32/UE  (E-38/2015)”(13
octombrie 2015)

Dezbatere  cu tema „Respectarea  drepturilor
i  libertă ilor  fundamentale  ale  omului,  aș ț

tratatelor  interna ionale  privind  drepturileț
omului în cazul persoanelor de cetă enie românăț
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i nu numai aflate în orice formă de deten ie peș ț
teritoriul  României”  organizată  de  Subcomisia
pentru  monitorizarea  respectării  drepturilor
persoanelor  private  de  libertate  din  cadrul
Comisiei  pentru  drepturile  omului,  culte  iș
problemele  minorită ilor  na ionale  a  Camereiț ț
Deputa ilor (14 octombrie 2015)ț

Dezbatere  cu  tema „Demnitatea  în  sănătatea
mintală” organizată de Spitalul de Psihiatrie Titan
“Dr. Constantin Gorgos” cu ocazia Zilei Mondiale
a Sănătă ii Mintale (15 octombrie 2015)ț

Conferin a  na ională  cu  tema  „O  Românieț ț
accesibilă într-o Europă fără bariere” organizată
de  Consiliul  Na ional  al  Dizabilită ii  dinț ț
România (20 octombrie 2015)

Conferin a  cu  tema  „Reforma  statului.ț
Institutii,  proceduri,  resurse  ale  administra ieiț
publice” organizată de Centrul de Drept Public
i tiin e Administrative SNSPA, în parteneriatș Ș ț

cu  Institutul  de  Drept  Public  i  tiin eș Ș ț
Administrative  al  României  i  Societateaș
Academică de tiin e Administrative la CentrulȘ ț
Interna ional  de  Conferin e  al  SNSPA  (23ț ț
octombrie 2015)

edin a  Comisiei  pentru  drepturile  omului,Ș ț
culte  i  problemele  minorită ilor  na ionale  aș ț ț
Camerei  Deputa ilor  privind proiectul  de Legeț
pentru  promovarea  demnită ii  umane  iț ș
toleran ei  fa ă  de  diferen ele  de  grup  (27ț ț ț
octombrie 2015)

Workshopul de diseminare a bunelor practici
ale Proiectului cu tema „Dezvoltarea curriculară
i cre terea relevan ei programelor de studiu înș ș ț

administra ie  publică prin metode inovative deț
formare  interdisciplinară  i  corelare  cu  pia aș ț
muncii”  organizat  de  SNSPA,  Facultatea  de
Administra ie Publică în parteneriat cu Institutulț
Na ional  de  Cercetare  tiin ifică  în  domeniulț Ș ț
Muncii  i  Protec iei  Sociale  (30  octombrieș ț
2015)

A doua edi ie a conferin ei interna ionale cuț ț ț
tema  „Probleme  actuale  ale  Spa iuluiț
Politico-Juridic al UE” organizată de Societatea
Română  de  Drept  European  (SRDE),  în
parteneriat  academic  cu  Facultatea  de
Administra ie  Publică  a  colii  Na ionale  deț Ș ț

Studii Politice i Administrative (30 octombrieș
2015)

Întâlnire în cadrul Comisiei pentru drepturile
omului,  culte  i  problemele  minorită ilorș ț
na ionale  a  Camerei  Deputa ilor  cu  raportorulț ț
special  al  Consiliului  ONU  pentru  Drepturile
Omului  pe  probleme  de  sărăcie  extremă  iș
drepturile  omului,  domnul  Philip  Alston  (9
noiembrie 2015)

Dezbatere cu tema „Locul i relevan a ONUș ț
în rela iile interna ionale actuale”ț ț  organizată de
Funda ia  Europeană  Titulescu  –  Centrul  deț
Studii  Strategice  în  parteneriat  cu  Ministerul
Afacerilor Externe în contextul aniversării a 70
de  ani  de  la  crearea  Organiza iei  Na iunilorț ț
Unite i a 60 de ani de prezen ă românească laș ț
această organiza ie (12 noiembrie 2015)ț

Al patrulea forum anual al Na iunilor Uniteț
cu tema „Mediul de afaceri i drepturile omului”ș
organizat  de  Biroul  Înaltului  Comisariat  ONU
pentru  Drepturile  Omului  (16-18  noiembrie
2015)

Întâlnire  cu  organismele  de  promovare  a
egalită ii,  cu  Re eaua  Europeană  a  Institu iilorț ț ț
Na ionale  pentru  Drepturile  Omului  i  aț ș
ombudsmanilor,  organizată  de  Agen ia  pentruț
Drepturi  Fundamentale  a  Uniunii  Europene
(18-20 noiembrie 2015)

Masa  rotundă  cu  tema  „Parteneriat  activ
pentru  implementarea  Conven iei  privindț
drepturile persoanelor cu dizabilită i” organizatăț
de  Autoritatea  Na ională  pentru  Persoanele  cuț
Dizabilită i (4 decembrie 2015)ț

edin a  Comisiei  pentru  drepturile  omului,Ș ț
culte  i  problemele  minorită ilor  na ionale  aș ț ț
Camerei  Deputa ilor  privind  propunerileț
legislative  pentru  completarea  Legii
audiovizualului nr.504 din 2002 în sensul de a
asigura  informarea  i  educarea  publiculuiș
inclusiv sub aspect tiin ific i tehnologic – PLxș ț ș
806/2015;  pentru  modificarea  i  completareaș
Ordonan ei  de  urgen ă  nr.111/2010  privindț ț
indemniza ia lunară pentru cre terea copiilor iț ș ș
pentru  modificarea  Legii  concediului  paternal
nr.210/1999  –  PLx  873/2015  (22  decembrie
2015)
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