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CURS EXTRA – CURRICULAR  

 

 

Discriminarea – până unde? 

 

Probleme dificile și instrumentele juridice privind apărarea 

drepturilor persoanelor discriminate 
 

5 ateliere x 2 ore 

 

 

Prof.univ.dr. Cristian JURA 
 

 

 

 

Atelierul 

 

Obiect 

 

 

Atelierul 1 
 

Introducere în 

materia combaterii 

discriminării 
 

 

Vor fi prezentate și analizate principalele forme de discriminare: 

discriminarea directă, discriminarea indirectă, hărțuirea, 

discriminarea multiplă, comportamentul activ sau pasiv, ordinul 

de a discrimina,  victimizarea. 

Aspecte procedurale (proba, calitatea procesuală, taxa de timbru) 

Investigarea faptelor de discriminare 

Legislație conexă 

Sancționarea faptelor de discriminare 

Acordarea de despăgubiri 

Excepții de la aplicarea legislației privind discriminarea  

Date statistice privind discriminarea în România 

 

Întrebări și răspunsuri 

 

 
 

Atelierul 2 
 

Discriminare sau 

conflict de muncă? 

 

Asemănări și deosebiri dintre discriminare și conflict de muncă 

Capcanele unei petiții în fața CNCD 

Anunțurile de mică-publicitate 

Criterii precum graviditatea sau dizabilitatea 

Hărțuirea la locul de muncă 

Hărțuirea morală – concept nou introdus în legislația națională 

Conceptul de boală cronică necontagioasă 

Salarizare 

Discriminare vs abuz 

Jurisprudență CNCD 

 

Întrebări și răspunsuri 
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Atelierul 3 
 

Discriminarea în 

spațiul public 
 

 

Dreptul la libera exprimare, a dreptului la opinie și a dreptului la 

informație din perspectiva CNCD 

Limitările unor drepturi în domeniul artistic 

Discriminarea în mass media 

Discriminarea în rețelele de socializare 

Discriminarea prin SMS 

Sunt parlamentarii protejați? 

Libertatea presei și discriminarea: caricatura 

Discriminarea vs insultă sau calomnie 

Cauza Google 

Jurisprudență CNCD 

 

Întrebări și răspunsuri 

 
 

Atelierul 4 
 

Discriminarea și 

accesul la servicii 
 

 

Discriminarea și accesul la servicii publice 

Discriminarea și accesul la servicii de sănătate 

Discriminarea la accesul în resturante 

Discriminarea la accesul în cinematografe/teatre 

Discriminarea în domeniul hotelier 

Discriminarea în sport: sancțiuni sportive și sancțiuni 

contravenționale 

Jurisprudență relevantă CNCD 

 

Întrebări și răspunsuri 
 

 

Atelierul 5 
 

Dreptul la demnitate 

personală 
 

 

Discriminări comise într-o cerere de chemare în judecată sau 

întâmpinare 

Discriminări comise în fața instanței 

Discriminări comise în penitenciare 

Discriminări ale cetățenilor străini pe teritoriul României  

Discriminarea și dreptul de a te căsători și de ați alege 

partenerul 

Discriminarea și libertatea de conștiință 

Jurisprudență CNCD 

 

Întrebări și răspunsuri 
 

 


