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CURS EXTRA – CURRICULAR  

 

 

Discriminarea = coroborări legislative în dinamica anului 2022 

 
 

5 ateliere x 2 ore 

 

 

Prof. univ. dr. Cristian JURA 
 

 

 

 

Atelierul  
Obiect  

 

Atelierul 1 
 

Introducere în 

materia combaterii 

discriminării – atelier 

de neînlocuit 
 

 

Elemente de drept substanțial și de procedură în materia 

discriminării 

 

Întrebări și răspunsuri  

 

Concluzii 

 

 
 

Atelierul 2 
 

Legea 202/2002 

privind egalitatea de 

șanse și de tratament 

între femei și bărbați 

Vs. 

OG 137/2000 privind 

prevenirea si 

sanctionarea tuturor 

formelor de 

discriminare – atelier 

cu tâlc 
   

 

Considerații asupra naturii egalității dintre femei și bărbați 

 

Delimitări conceptuale – ce nu se poate obține de la CNCD 

Jurisprudență CNCD 

Jurisprudență CAB 

Jurisprudență ÎCCJ 

 

Întrebări și răspunsuri  

 

Concluzii 

 

 

Atelierul 3 
 

Despre hărțuirea 

morală: Legea nr. 

167 din 7 august 

2020 pentru 

modificarea și 

completarea 

Ordonanței 

 

In câte feluri pot fi hărțuite femeile și în câte feluri pot fi hărțuiți 

bărbații: hărțuire simplă, hărțuire morală, hărțuire sexuală, bullying, 

hărțuirea la locul de muncă, hărțuirea pe baza unor criterii. 

Inversarea sarcinii probei din perspectiva Consiliului Național 

pentru Combaterea Discriminării 

 

 

Delimitări conceptuale 

Alternative procesuale 
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Guvernului nr. 

137/2000 privind 

prevenirea și 

sancționarea tuturor 

formelor de 

discriminare, precum 

și pentru completarea 

art. 6 din Legea nr. 

202/2002 privind 

egalitatea de șanse și 

de tratament între 

femei și bărbați – 

hărțuite/hărțuiți și 

hărțuitoare/hărțuitori 

 
 

Sancțiuni 

Jurisprudență CNCD 

Jurisprudență CAB 

Jurisprudență ÎCCJ 

 

Întrebări și răspunsuri 

 

Concluzii 

 

Atelierul 4 
 

Coroborări diverse: 

persoane cu 

dizabilități, 

publicitate, sport, 

mediul on-line, 

whatsup – un atelier 

divers ce va include  

finețuri - art. 369 

Incitarea la ură sau 

discriminare din 

Codul Penal 
 

 

- Lg. nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

- O.G. nr. 21/2007 privind instituții și companii de 

spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității 

de impresariat artistic. 

- Lg. nr. 504/2002 a audiovizualului; 

- O.U.G. nr. 67 din 27 iunie 2007 privind aplicarea 

principiului egalității de tratament între bărbați și femei 

în cadrul schemelor profesionale de securitate socială; 

- Lg. nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței 

cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive 

- O.U.G. nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea 

organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist 

sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate 

de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii şi omenirii. 

- Lg. nr. 148/2000 privind publicitatea 

- Lg. nr. 210 din 31 decembrie 1999 privind concediul 

paternal 

-  

 

 

Jurisprudență relevantă CNCD 

Jurisprudență CAB 

Jurisprudență ÎCCJ 

 

Întrebări și răspunsuri 

 

Concluzii 
 

 

Atelierul 5 
 

Dreptul la demnitate 
 

 

Multiple abordări ale conceptului de ”demnitate” în legislația 

națională, inclusiv în domeniul creației artistice 

 

Delimitări conceptuale. Ce este demnitatea? 

Jurisprudență relevantă CNCD 
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Jurisprudență CAB 

Jurisprudență ÎCCJ 

 

Mai degrabă o dezbatere în adevăratul sens al cuvântului , decât 

o prezentare urmată de întrebări și răspunsuri  

 

Concluzii 
 

 


