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Comisia pentru Drepturile Omului,  culte 

şi problemele minorităţilor 

 
RAPORT DE PROIECT 

”MODALITĂŢI DE PROMOVARE A PRINCIPIILOR NEDISCRIMINĂRII ȘI EGALITĂŢII DE ŞANSE ÎN SOCIETATEA 
ROMÂNEASCĂ ACTUALĂ” 

Ed. a IX-a - 2015 
                                                                          

Problematica nediscriminării și egalităţii de şanse reprezintă astăzi un principiu de bază al drepturilor omului. Proiectul  de cercetare –dezvoltare 

”Modalităţi de promovare a principiilor nediscriminării și  egalităţii de şanse  în societatea românească actuală” – ediția a IX-a  s-a desfășurat la Comisia 

pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale în parteneriat între Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, și Consiliul Național 

pentru Combaterea Discriminării și în perioada 15 Mai 2015  – 31 Decembrie  2015. 

Obiectivele generale ale proiectului au fost următoarele:  

 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi întelegere a principiilor nediscriminării și  egalităţii de şanse atât între bărbaţi şi femei, cât şi între diferitele 

categorii de persoane; 

 Dezvoltarea capacităţii de înțelegere şi aplicare a dreptului obiectiv la nediscriminare şi egalitate de şanse;  

 Stimularea dezbaterilor, a schimburilor de idei  şi de bune practici privind discursurile şi incitarea la crime atît la nivelul UE cât şi la nivelul  statelor 

membre ; 

 Stimularea interesului pentru implicarea în eliminarea discriminărilor de orice fel. 

Activitățile principale proiectate au fost: 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ 

„DIMITRIE CANTEMIR” 
BUCUREŞTI SPLAIUL UNIRII NR.176 SECTOR 4 

TEL. 021.330.79.00; 021.330.84.90; FAX 
021.330.87.74 

Nr.de înregistrare din Registrul de evidenţă a 
prelucrărilor  

de date cu caracter personal 1919 



 

2 
 

 Organizarea Conferinței Internaționale a Nediscriminării și  Egalităţii de Şanse – NEDES 2014 – la Sala Drepturilor Omului din Palatul Parlamentului 

României cu participarea instituţiilor interesate, dar şi a cadrelor didactice şi a studenţilor, precum şi la nivelul organizaţiilor neguvernamentale care au 

ca principal obiect de activitate protecţia şi promovarea drepturilor omului-în general şi promovarea nediscriminării și  egalităţii de şanse-în special; 

 Implicarea Camerei Deputaţilor prin Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a dorit  să reliefeze şi realizări ale 

diplomaţiei parlamentare  în acest domeniu prin participări în vizite oficiale bilaterale şi multilaterale, conferinţe la nivel înalt, seminarii şi alte 

forme de cooperare care au avut ca rezultat îmbunătăţirea activităţii legislative în domeniu; 

 Stimularea dezbaterilor, a schimburilor de idei  şi de bune practici privind discursurile şi incitarea la crime comise din ură, prin acţiuni de creştere a 

conştientizării acestui fenomen, atât la nivelul UE cât şi la nivelul  statelor membre.  

În același timp, a fost creată atât pagina web a conferinței: www.nedes.ucdc.ro, o pagină de Facebook (https://www.facebook.com/Nedes.ucdc.ro/) , 

precum şi  pe că pagina de Facebook a Camerei Deputaţilor, unde au fost postate informațiile necesare pentru participanții la conferință, aspecte care  au 

antrenat şi participarea unor  stagiari (interni)  de la Parlament interesaţi de problemetica drepturilor omului. 

Pagina web: 
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Pagina de Facebook: 
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Elementul esențial al proiectului a fost organizarea Conferinței Nediscriminării și  Egalităţii de Şanse – NEDES 2015. Conferința a fost postată pe site-ul 

Universității în luna Iunie 2015 și s-au lansat invitații către colegii profesori din mai multe universități, inclusiv din străinătate și din cadrul învățământului 

preuniversitar din București, cât și către studenți. De asemenea, s-au lansat invitații către  mai multe personalități ale vieții politice și științifice, precum și 

către organizații neguvernamentale cu profil de apărare și promovare a drepturilor omului. 

Trebuie menționat că acest eveniment științific a fost popularizat prin : 

‐ 200 de pliante; 

‐ 200 flyere; 

‐ 50 de afișe ( format A3). 

Materiale pentru promovarea temei conferinţei au fost primite şi de la Agenţia europeană pentru Drepturile Omului (FRA). 

   S-au primit 71 de titluri de lucrări care au fost aranjate în Programul Conferinței în trei secțiuni. 
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Lucrările Conferinței au fost deschise și moderate de prof.univ.dr. Mădălina Tomescu – coordonatorul proiectului, precum și de către doamna 

lect.univ.dr. Marcela Monica Stoica – consilier parlamentar.  La  deschiderea Conferinței a fost prezentă doamna Deputat Tamara Ciofu – Vice-președintele 

Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și  Problemele Minorităților Naționale – care a și transmis mesajul Comisiei pentru toți participanții la Conferință 

şi dl secretar al Comisiei  Ioan Sorin Roman. Domnul deputat Dorel Gheorghe Căprar, preşedinte fondator al Grupului pentru combaterea crimelor din ură şi 

secretar al Comisiei pentru afaceri europene De asemenea, au fost prezenți: dl. Senator Titus Corlățean, dl. Senator Mihai Viorel Fifor, dl. Deputat Mădălin 

Voicu, dl. Deputat Remus Cernea, Președintele C.N.C.D.– dr. Csaba Ferenc Asztalos, directorul Direcției juridice – dr. Mădălina Raluca Roșu,  doamna 

secretar de stat Luminița Gheorghiu, dna. prof.univ.dr. Irina Moroianu Zlătescu- Directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului. 

 

 
 

Dintre cei care au luat cuvântul menționăm: Senator Mihai Viorel Fifor, Deputat Tamara Ciofu, Deputat Gheorghe Căprar, Deputat Sorin Ioan Roman  

prof.univ.dr. Dumitru Mazilu , Senator conf.univ.dr. Titus Corlățean , dl. Adrian Relu Tănase – Director adjunct Direcția de Evidență a Persoanelor Buzău, 
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Adriana Bitan – consilier juridic C.N.C.D., Silvia Dumitrache - Șef serviciu CNCD, Cristina Vlad –CNCD, Milea Daniela - Direcția de Evidență a 

Persoanelor Buzău, prof.univ.dr. Irina Moroianu Zlătescu – Director IRDO, lect.univ.dr. Alice Zdanovschi – prodecan FSJA, Adriana Firoiu – Institutul 

Diplomatic Român, dna drd. Daniela Stănculescu – consilier Primăria Municipiului București, prof.univ.dr. Florian Râpan – Decan Facultatea de Științe 

Politice, Dr. Cornelia Rotaru,  Preşedinte ADAF- Asociaţia pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin, senator dr. Alexandru Cordoș, conf.univ.dr. 

Hassan Arslan, Canakkale Onsekiz Mart University, Turcia,  etc. 

       Este de menționat faptul că la ediția a 9-a a Conferinței Internaționale a Nediscriminării și Egalității de Șanse – NEDES 2015 a participat dra. Alice 

Hamilton din partea Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA), care a și prezentat un material și a inaugurat la nivelul Comisiei pentru 

Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale ”Colțul FRA” reprezentând un  punct de documentare despre Agenţia Drepturilor 

Fundamentale din UE.  

Realizarea acestui  proiect a fost susţinută de FRA  cu materiale şi instrumente elaborate de  agenţie pentru a sprijini activitatea parlamentelor 

naţionale şi a instituţiilor europene care au fost  prezentate odată cu inaugurarea ”Colțului FRA”.  
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Au participat la conferință un număr de peste 136 persoane (înregistrate), fiind  de remarcat prezența masivă a studenților și masteranzilor de la 

Facultatea de Științe Juridice și Administrative, atât de la specializarea Drept, cât și de la specializarea Administrație Publică (care au și prezentat lucrări). 

De asemenea, au participat studenți de la Facultatea de Științe Politice, specializarea Științe Politice. De asemenea, au fost trimise lucrări pentru conferință 

din India și Turcia. 

Pe parcursul Conferinței s-a popularizat și lucrarea ”Interzicerea Discriminării” publicată la Editura Universitară sub coordonarea doamnei judecător 

Oana Cristina Niemesch. 
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  Volumul Conferinței, atât varianta în limba română, cât și varianta în limba engleză, a fost publicat la Editura Prouniversitaria (recunoscută CNCS), 

editură selecționată în urma licitației organizate de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și a fost prezent pe masa Conferinței. Fiecare 

participant cu lucrare la Conferință a primit în ziua de 25 noiembrie 2015 – în care s-au desfășurat lucrările conferinței, un volum gratuit, pe bază de 

semnătură. Aceste volume vor fi distribuite și în variantă on-line, urmând a fi introduse și într-o bază de date internațională. 

Conferința Nediscriminării și Egalității de Șanse – NEDES 2015 și-a îndeplinit obiectivele propuse, atât prin atragerea unui număr mare lucrări 

din toate domeniile de activitate, cât și printr-un număr impresionant de persoane interesate. Trebuie menționat că pagina de Facebook a Conferinței a 

fost  vizitată de peste 4800 de persoane, ceea ce dovedește o vizibilitate sporită atât a conferinței în sine, cât și partenerilor de proiect.  

      Având în vedere feed-back-ul pozitiv primit de la participanţii la acest proiect pe parcursul derulării acestuia, se doreşte continuarea sa în 2016. 

 De asemenea, se doreşte permanentizarea acţiunilor cu caracter de informare-educare, în parteneriat, pentru a se crea o tradiţie în colaborarea  

dintre Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și, 

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir“ Bucureşti.   

 

 

 

Vicepresedinte 

Deputat  Tamara Dorina CIOFU 

 

 

 

 
 
 


