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APLICAREA LEGISLAȚIEI UE 

PRIVIND COMBATEREA 

DISCRIMINĂRII 
 

SEMINAR DEDICAT PRACTICIENILOR DIN 

DOMENIUL JURIDIC 

 

București, 17-18 octombrie 2022 

Vorbitori 
 
Uladzislau Belavusau, cercetător principal, Institutul T.M.C. 
Asser, Haga 
 

Prof. Raluca Dimitriu, dreptul muncii, ASE București 
 

Imane El Morabet, consultant juridic, UNIA, Centrul 
Interfederal pentru Egalitate de Șanse, Bruxelles 
 

Prof. Janneke Gerards, drepturi fundamentale, Univ. din 
Utrecht 
 

Iustina Ionescu, avocat drepturile omului, București  
 
Romanița Iordache, cercetător drepturile omului, București 
 
Petr Polák, consultant juridic senior, Avocatul poporului, 
Brno 
 
Av. Paola Regina, drept internațional, Comisia pentru 
Drepturile Omului, Baroul din Milano; Cercetător, Politehnica 
din Milano. 
 
 
 

Subiecte-cheie 

• Concepte-cheie: discriminare 
directă și indirectă, hărțuire 

• Sarcina probei și accesul la 
probe 

• Aspecte legate de aplicarea 
legii 

• Discriminare religioasă la locul 
de muncă  

• Disabilități și amenajări 
corespunzătoare  

• Drepturi LGBTIQ 

• Discurs de incitare la ură 

 
 

Limbi de lucru 

Engleză și română 
(interpretare simultană) 
 
 
Nr. evenimentului 

122DV78 
 
 
Organizatori  
ERA (Anastasia Patta) în numele 
Comisiei Europene (autoritatea 
contractantă), cu sprijinul UNBR 
 

 

Cu finanțare în cadrul Programului „Drepturi, egalitate 

și cetățenie 2014-2020” al Comisiei Europene. 



   Aplicarea legislației europene privind combaterea discriminării 
Seminar dedicat practicienilor din domeniul juridic 

Luni, 17 octombrie 2022 

08:45 Sosirea și înregistrarea participanților 
 
09:05 Cuvânt de deschidere 

 Reprezentantul UNBR 
Anastasia Patta, ERA 

 
09:15 Cadrul legal al UE privind egalitatea de șanse – atenție specială 

acordată Cartei Fundamentale a Drepturilor Omului, valorii sale legale și 
problemei efectului orizontal direct al Art. 21 în jurisprudența CJCE. 

 Paola Regina 
 
10:00 Discuții 
 
10:15 Concepte-cheie ale legislației europene privind egalitatea de drepturi 

• Discriminare directă 

• Discriminare indirectă 

• Hărțuire  
 Raluca Dimitriu 
 
11:00 Discuții 
 
11:15 Pauză de cafea 
 
11:45 Egalitate, inteligență artificială, algoritmi și decizii luate automat: 

cum se detectează și cum se abordează discriminarea în contextul 

IA? 

• Riscuri de discriminare și domenii principale 

• Resursele juridice disponibile  
 Janneke Gerards 
 
12:30 Discuții 
 
12:45 Pauză de prânz 

 
13:45 Discriminare religioasă la locul de muncă și jurisprudența recentă a  
             CJCE cu privire la: 

• Hijab 

• Angajatori religioși  
Imane El Morabet 
 

14:30 Discuții 
 
14:45 Atelier: Discutarea unui studiu de caz la nivelul grupurilor de lucru 
 Exercițiu interactiv 

Imane El Morabet 
 
15:45 Pauză de cafea 
 
16:15 Rezultatele atelierului și feedback 
 
17:00 Sfârșitul primei zile 
 
19:00 Cina participanților la restaurantul Hanu' lui Manuc,                                  
 Str. Franceză, nr. 62-64, București 
 

 
 

Obiectiv 
Obiectivul acestui seminar este de a oferi 
participanților șansa de a înțelege și de 
aplica în mod corect legislația UE privind 
combaterea discriminării în litigiile interne. 
Accentul se va pune pe anumite aspecte 
de importanță practică pentru practicienii 
dreptului, în aplicarea celor două directive 
anti-discriminare (2000/43 și 2000/78). Se 
vor mai discuta și alte aspecte de interes 
actual pentru această materie. Va fi 
încurajată interacțiunea în rândul 
participanților în cadrul discuțiilor și 
activităților desfășurate pe grupuri de lucru 
la care aceștia vor trebui să participe activ. 
 

Cine poate participa 
Avocați și alți practicieni ai dreptului (de ex. 
persoane din partea sindicatelor și 
patronatelor, ONG-uri, ITM-uri, organisme 
de promovare a egalității, etc.) din UE, 
Islanda și Liechtenstein. 
 

Ce veți învăța? 
• cum se face diferențierea între 

conceptele-cheie de discriminare 
directă/indirectă și hărțuire  

• în ce context sarcina probei se 
transferă în cazul acuzațiilor de 
discriminare 

• care este valoarea juridică a Cartei UE, 
cum se interpretează și cum se aplică 
la nivel intern 

• cum a interpretat CJCE directivele anti-
discriminare în recenta jurisprudență 
privitoare la afișarea simbolurilor 
religioase la locul de muncă. 

• care este statutul juridic al Convenția 
ONU privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități și rolul acesteia ca 
instrument interpretativ 

• informații privitoare la aspecte juridice 
privind egalitatea pentru comunitatea 
LGBTIQ 

• cum abordează UE aspectele legate 
de discursul de incitare la ură 

 

Locul de desfășurare: 
Grand Hotel București  
Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 4,  
București, România 
 

DPC 
 

Programele ERA îndeplinesc cerințele 
standard pentru ca participarea să se 
încadreze la „dezvoltare profesională 
continuă”. Acest eveniment corespunde 
unei sesiuni DPC de 10 ore. 
Dacă doresc, participanții pot primi o 
diplomă de participare în care se va 
menționa numărul de ore de formare, cu 
care se poate demonstra participarea la 
DPC. Diplomele pentru DPC trebuie 
solicitate în termen de maximum 14 zile 
după finalizarea evenimentului. 

 



   

Marţi, 18 octombrie 2022 
 
09:00 Dovedirea actelor de discriminare  

• Transferul sarcinii probei  

• Cum se stabilește prezumția de nevinovăție, exemple și jurisprudență 
CJCE. 

 Romanița Iordache 
 
09:45 Discuție 
 
10:00 Discriminare pe motiv de disabilitate 

• Relația dintre legislația UE și Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități 

• Conceptele de „disabilitate” și „amenajare corespunzătoare”  
 Petr Polák 
 
10:45 Discuție 
 
11:00 Pauză de cafea 
 
11:30 Abordarea discurs de incitare la ură în UE  

• Definiția discursului de incitare la ură 

• Cadrul pentru combaterea discriminării și cadrul privind legislația 
penală 

• Discursul de incitare la ură în mediul online 

• Libertatea de exprimare v. discurs de incitare la ură  
 Uladzislau Belavuasu 
 
12:15 Discuție 
 
12:30 Drepturile LGBTIQ în UE 

• Discriminare în funcție de orientarea sexuală 

• Intersexualitate și drepturile persoanelor transgender 

• Cupluri ale persoanelor de același sex 
 Iustina Ionescu 
 
13:15 Discuție 
 
13:30 Închiderea seminarului și prânz 

 

 

Pentru cele mai recente informații privitoare la program, vizitați: www.era.int 

Programul poate suferi modificări. 

e-Learning 
 

Testați-vă cunoștințele, puneți-vă în ordine 
cunoștințele de bază și intrați în atmosfera 
cursului cu ajutorul unui modul pregătitor 
disponibil online: 
 

www.era-comm.eu/anti-discri/e_learning 

 
Resurse  
 

Pentru a consulta și în alte limbi resursele 
disponibile privind combaterea discriminării 
în UE, inclusiv documentația de bază, 
prezentări ale vorbitorilor pe diverse teme, 
înregistrări video și cursul online, vă 
invităm să vizitați: 
www.era.int/anti-discrimination 

 
 

Persoane de contact 

 

Anastasia Patta 
Avocat senior 
E-Mail: apatta@era.int  

 

 

Barbara Hense 
Asistent 
E-Mail: bhense@era.int  

 
 
 
 

www.linkedin.com/groups/8126652 
 

  

http://www.era.int/
http://www.era-comm.eu/anti-discri/e_learning
mailto:apatta@era.int
http://www.linkedin.com/groups/8126652
https://www.linkedin.com/company/academy-of-european-law-era-


   
 Înregistrarea participanților 

APLICAREA LEGISLAȚIEI EUROPENE PRIVIND COMBATEREA 

DISCRIMINĂRII 

București, 17-18 octombrie 2022 / Eveniment nr. 122DV78 

 

 

Solicitările pentru 
 

APLICAREA LEGISLAȚIEI EUROPENE PRIVIND COMBATEREA 

DISCRIMINĂRII/17-18 oct. 2022 

pot fi depuse până la data de 5 sept. 2022 pe următoarea pagină de internet: 

 

www.era.int/? 131543&en 

 

 
 
Locul evenimentului 

Grand Hotel București  
Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 4,  
București, România 

Limbi străine 

Engleză; română 
(interpretare simultană) 

Persoana de contact 

Barbara Hense 
Asistent 
E-Mail: bhense@era.int 

 

Participarea 

Pot participa numai practicieni ai dreptului (de 
ex. persoane din partea sindicatelor și 
patronatelor, ONG-uri, inspectoratele de 
muncă, organisme de promovare a egalității, 
etc.) din UE, Islanda și Liechtenstein. 
 
Numărul de locuri în cadrul evenimentului este 
limitat, iar participarea este admisă pe baza 
unei proceduri de selecție.  

Toți solicitanții vor primi un răspuns din partea 
noastră la câteva zile după termenul-limită de 
depunere. Vă sugerăm să nu faceți rezervări la 
hotel sau să vă procurați bilete de avion înainte 
de a primi confirmarea noastră. 

 

Taxa de înregistrare 

Nu există taxă de înregistrare. 
 

Cheltuieli de deplasare 

Cheltuielile de deplasare vor fi decontate în 
limita sumei de 450 de euro la primirea 
documentelor doveditoare solicitate. 
 

Cazarea 

ERA va achita direct două nopți de cazare. 

 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

 

Seminariile ERA având ca 

obiect legislația privind 

egalitatea de șanse sunt 

organizate în cadrul 

Programului UE „Drepturi, 

egalitate și cetățenie 2014-

2020”, în numele Comisiei 

Europene. 

 

 

Legislația UE privind 
combaterea discriminării 
Începând din 2003, ERA 
organizează seminarii 
dedicate celor două directive 
anti-discriminare: Directiva 
2000/43, respectiv, Directiva 
2000/78. Pentru mai multe 
informații, vă invităm să 
vizitați: 
www.era.int/anti-
discrimination. 
 
 
Legislația UE privind 
egalitatea de gen 
Începând din 2003, ERA 
organizează seminarii 
dedicate legislației UE privind 
egalitatea de tratament dintre 
femei și bărbați. Pentru mai 
multe informații, vă invităm să 
vizitați: 
www.era.int/gender 

 

 

 

 

 

http://www.era.int/anti-discrimination
http://www.era.int/anti-discrimination
http://www.era.int/gender

