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INTRODUCERE 

Evenimentul de diseminare este organizat în cadrul proiectului intitulat - Active Charter Training 

through Interaction of National Experiences (Pregătire profesională activă cu privire la Carta 

UE realizată prin interacțiunea cu experiențele naționale) (ACTIONES), care este gestionat de 

către Centrul EUI pentru cooperare judiciară cu sprijinul Comisiei Europene, DG Justiție. Proiectul 

ACTIONES include 7 instituții academice de frunte, o asociație a judecătorilor la nivel european și 

9 instituții naționale cărora le revine sarcina pregătirii profesionale a judecătorilor și avocaților. El 

reprezintă o manifestare a convingerii potrivit căreia asigurarea unui standard înalt și consecvent 

în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale în cadrul UE presupune mult mai mult 

decât simpla cunoaștere a Cartei. Aceasta trebuie să fie completată de o profundă sensibilitate 

de ordin social și politic, de conștientizare și celeritate în adoptarea soluțiilor procedurale puse la 

dispoziție de diferitele sisteme de drept, de deschidere în fața instituțiilor de drept existente și 

de disponibilitatea pentru implicare în schimburi de păreri. Aceste calități trebuie să fie 

încurajate, rămânând în același timp conștienți de timpul și resursele limitate pe care le au la 

dispoziție judecătorii și avocații în munca lor de zi cu zi. Proiectul dorește să ofere răspunsuri la 

toate nevoile exprimate mai sus prin elaborarea unui instrument ușor de utilizat prin care 

specialiștii în drept să se familiarizeze cu tehnicile interacțiunii judiciare verticale și orizontale, 

asigurând astfel implementarea efectivă a Cartei și remedii adecvate în cazurile de încălcare a 

acesteia.  

Atelierul de lucru intenționează să abordeze aceste dificultăți complexe și multiple cu care se 

confruntă judecătorii naționali și avocații în aplicarea Cartei UE, în cadrul oferit de formatul 

evenimentelor organizate de Centrul pentru Cooperare Judiciară, ca forumuri unde judecătorii 

naționali și avocații au ocazia să interacționeze direct între ei, precum și cu reprezentanți ai 

mediului academic, în scopul încurajării dialogului judiciar. Premisa de la care pornește proiectul 

ACTIONES este că tehnicile de interacțiune judiciară (de exemplu, trimiterea preliminară, 

interpretarea conformă, efectul direct, testul proporționalității și recunoașterea reciprocă) 

reprezintă căile de pătrundere a Cartei în practica juridică națională.  
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PROGRAM 

3 iulie 2017 

09.30 Înregistrarea participaților  

10.00  Cuvânt introductiv  

Irina Marinela Cambrea |Director adjunct, Institutul Național al Magistraturii 

Monica Livescu | Comisia Permanenta a UNBR, formator INPPA, coordonator proiect   

10.30  Prezentarea proiectului ACTIONES  

Dr. Federica Casarosa| EUI, Manager de proiect al proiectului ACTIONES 

10.45  Pauză de cafea  

11.00  Panelul I: Valoarea adăugată a Cartei UE în domeniul azilului și migrației  

Prezidat de: dr. Federica Casarosa| Manager de proiect al proiectului ACTIONES 

11.05  Prezentarea principalelor rezultate ale proiectului ACTIONES: Rezultatele dialogului 

judiciar la nivelul aplicării Cartei UE în domeniile azilului și migrației - nivelul comparativ 

Dr. Mădălina Moraru | Cercetător asociat, Centrul pentru Cooperare Judiciară, EUI 

11.35 Discurs programatic: Modalități concurente de judecată în domeniul drepturilor omului în 

domeniul azilului și migrației 

 Dr. Sara Iglesias Sánchez |Referent, Curtea de Justiție a Uniunii Europene  

12.05  Instanțele naționale față în față cu provocările migrației: experiența italiană și cea 

germană 

Martina Flamini | Judecător la Curtea de Apel din Milano, Italia 

Harald Dörig| Judecător în cadrul Curții federale de contencios administrativ din 

Germania 

12.35 Înapoi la standardul comun minim: Convenția Europeană a Drepturilor Omului și 

interpretarea ei de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în materie de azil și 

migrație    

Dr.Catrinel Brumar |Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

13.05 Pauză de prânz 

13.55  Panelul II: Valoarea adăugată a Cartei UE în domeniul nediscriminării 
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Prezidat de: dr. Raluca Bercea, profesor, formator INPPA UNBR  

14.00  Prezentarea principalelor rezultate ale proiectului ACTIONES: Rezultatele dialogului 

judiciar la nivelul aplicării Cartei UE în domeniul nediscriminării  – nivelul comparativ 

Rita de Brito Hanek| Cercetator asociat Centre for Judicial Cooperation, EUI 

14.30 Protecția judiciară efectivă în chestiuni de nediscriminare: valoarea adăugată a Cartei UE  

Dr. Nicole Lazzerini| Cercetător asociat, Universitatea din Florența  

15.00 Aspecte ale discriminării în domeniul azilului și migrației: metode strategice de 

soluționare a litigiilor 

Dieter Schindlauer, Președinte al Asociației ONG-urilor de soluționare a litigiilor cu privire la 

discriminare   

15.30 Pauză de cafea 

16.00  Panelul III: Provocări de ordin practic la nivel național 

Prezidat de:  dr. Mădălina Moraru | Cercetător asociat, Centrul pentru Cooperare 

Judiciară, EUI 

16.10  Prezentarea principalelor rezultate ale proiectului ACTIONES: Aplicarea Cartei UE în 

domeniul azilului, migrației și în aspecte de nediscriminare – practica și problemele din 

România 

Claudiu Drăguşin | Judecător în cadrul Judecătoriei Sectorului 4 București  

             Dr. Anelis Vanina Istrătescu | avocat și formator INPPA, UNBR 

17.00   Interacțiunea între drepturile fundamentale și libertățile fundamentale: jurisprudența 

Curții Constituționale cu privire la recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex 

Dr. Simina Tănăsescu| Profesor, Facultatea de Drept, Universitatea București  

17.30  Dezbateri 

18.00  Finalul conferinței 
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PROGRAM 

4 iulie 2017 

Grupurile de lucru formate din magistrați pentru seminar cu tema Migrație și Azil – sediul INM;  

Tutori: Claudiu Drăgușin , dr. Mădălina Moraru  

Grupurile de lucru formate din avocați pentru seminar cu tema „Antidiscriminare”– Hotel Siqua   

Tutori:  

- Grupa 1 :  prof. Raluca Bercea , dr. Federica Casarosa (manager proiect ACTIONES) 

- Grupa 2 : dr. Anelis Vanina Istrătescu, Lilla Farkas (expert EUI, ACTIONES) 

 

9.30 Seria I de studii de caz  

Grupa 1  Grupa 2  

 

10. 45 Prezentarea concluziilor în sesiune plenară 

11.00  Pauză de cafea  

11.30 Seria II de studii de caz  

Grupa 1  Grupa 2 

 

12. 45 Prezentarea concluziilor la care s-a ajuns în cadrul Grupurilor de lucru în cadrul grupelor 

reunite  

13.00  Pauză de prânz 

14.30  Seria III de studii de caz   

Grupa 1  Grupa 2  

 

15.45 Prezentarea concluziilor în sesiune plenară 

16.00 Finalul atelierului de lucru Pauză de cafea 
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