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Abuz al Politiei in comunitatea de romi de la Apalina, judetul Mures  
 

In data de 07.09.2005, in urma unei interventii a Politiei si a Fortelor Speciale in comunitatea 
din Apalina, Reghin, judetul Mures, a fost identificat un numar de 37 de victime, dintre care 20 de 
barbati si 17 femei, 32 de persoane majore si 5 minore, 22 de persoane impuscate si 15 loviti sau 
amenintati cu arma, 36 de romi si 1 de etnie romana. Cazul este documentat in parteneriat de Romani 
CRISS si Liga ProEuropa. 
 
 Urmare a memoriilor nr. 1022 si 1023 din 02.10.2006 adresate de Romani CRISS Ministerului 
Administratiei si Internelor si, respectiv, Inspectoratului General al Politiei Romane, cu privire la 
evenimentele petrecute in data de 07.09.2006 conducerea Inspectoratului general al Politiei a dispus 
verificarea aspectelor semnalate, in urma careia au rezultat urmatoarele, inter alia: “Desi relatiile dintre 
politia locala si comunitatea roma din zona erau bine definite [...], fortele de ordine nu au solicitat 
cooperarea membrilor comunitatii rome sau a organizatiilor neguvernamentale din judetul Mures”. 
 
“Cu ocazia interventiei, lucratorii DPIR au folosit 16 cartuse cu gloante de cauciuc, 42 de cartuse 
calibrul 9 mm pentru pistol tip Glock, toate trase in plan vertical, 2 grenade si cinci spray-uri cu 
substante iritant – lacrimogene. Doua dintre gloantele de cauciuc trase de un agent de politie[…] au 
ranit usor mai multe persoane din multime”. 
 
“In ceea ce priveste cetatenii de etnie roma din cartierul Apalina care poseda certificate medico-legale 
eliberate de IML Mures, ca urmare a incidentelor din 07.09.2006, precizam urmatoatele: I.M.L. Tg. 
Mures a eliberat in total 15 certificate medico-legale: 10 au fost eliberate pentru persoane de sex 
masculin cu varste intre 16 si 52 de ani si 5 pentru persoane de sex feminine cu varste intre 31 si 56 de 
ani”.Doua persoane, respectiv o femeie de 42 de ani si un tanar de 16 ani au suferit leziuni ce provin 
din lovituri cu alte obiecte contondente”. 
 
Raspunsul IGPR include lista persoanelor ranite si numarul de zile de ingrijire medicala, numar care 
variaza intre 3 si 45.  
 
“In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca gestionarea evenimentelor de catre ofiterii 
responsabili din cadrul IJP Mures s-a efectuat in mod necorespunzator, fapt ce a condus la luarea 
unor masuri cu incalcarea prevederilor legale in vigoare si a dispozitiilor interne.[ …]Fata de 
responsabilii cu gestionarea situatiei create la data de 07.09.2006 in mun. Reghin, respectiv comisar 
sef de politie Ujica Valer, comisar de politie Moldovan Alexandru si sub-comisar Gora Petru, pentru 
ca au dispus unele masuri cu incalcarea dispozitiilor si a instructiunilor interne in vigoare, conducerea 
IGPR a aprobat, la data de 12.10.2006 declansarea cercetarii prelabile privind abaterile disciplinare 
comise de catre acestia. 
 
Cazurile de folosire excesiva a fortei au caracter de exceptie si nu caracterizeaza conduita 
profesionala a personalului apartinand Politiei Romane.  
 
Raspunsul Ministerului Administratiei si Internelor continua cu descrierea programelor si 
parteneriatelor structurilor politienesti cu societatea civila.  
 
In cazul de la Apalina, Reghin, Romani CRISS a contractat doi avocati pentru a reprezenta 
partile vatamate. In prezent, dosarul se afla pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Targu-
Mures, in faza de urmarire penala, fiind audiate un numar de 22 de persoane din randul romilor, 
din cele 49 de persoane au depus plangere penala; restul de 27 urmeaza a fi audiati.      
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S-a decis: Noua Dreapta a comis fapte de discriminare 

 
Pe site-ul www.nouadreapta.org sunt publicate o serie de articole  prin care se promova un 
comportament care vizeaza atingerea demnitatii si crearea unei atmosfere degradante, umilitoare cat si 
ofensatoare, indreptate im potriva minoritatii romilor.  
Editorialul semnat de Tudor Ionescu ’’ Cat timp veti mai sta departe ?’’  aduce grave atingeri etniei 
romilor’’si totodata  incita la ura rasiala’’ Ai stat deoparte si ai fost martorul agresiunilor tiganesti. A 
violentelor, obrazniciei si infractionalitatii acestei etnii care lezeaza demnitatea si pune in pericol 
majoritatea.’’ Cat timp vei mai suporta aceste umilinte? 
In  continuare un intreg articol, semnat de Nicolae Calota si intitulat Ne-am saturat! Articolul include 
urmatoarele: “Ne-am saturat sa suportam agresiunea tiganeasca! In fata acestei primejdii de moarte 
care ameninta insasi existenta noastra ca popor avem datoria sfanta sa tragem semnalul de alarma si 
sa luam masuri URGENTE 
Articolul ’’De ce tiganii nu sunt romani”? 
Un alt articol  semnat de Paul V. Marin intitulat ’’Problema Tiganesca’’ expune parerile autorului 
despre romi: 
Comunitatea tiganeasca reprezinta un potential criminogen exploziv. Apasati in conditia lor, impulsivi, 
solidari in rau, tiganii reprezinta o comunitate straina si neintegrabila in societatea romaneasca. Este, 
de aceea, datoria celor ce detin puterea sa actioneze.’’  
 
Prin Hotararea nr.271/ 12.09.2006, Colegiul Director al Cosiliului National pentru Combaterea 
Discriminarii, examinand continutul petitiei, continutul actelor la dosar si legislatia in vigoare, retine ca 
articolele prezentate au caracter discriminatoriu, aducand atingere demnitatii persoanelor apartinand 
comunitatii rome, iar publicarea acestor articole constitutie fapte de discriminare. 
 
In temeiul art.19, aliniat (2) din Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sactionarea 
tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare, cu unanimitate de voturi, 
Colegiul Director a hotarat: 

1) Faptele prezentate constituie fapte de discriminare conform art.2, alin.(1), art.2, alin.(3) si art.19 
din O.G 137/2000 

2) Sanctionarea autorilor articolelor dupa cum urmeaza: 
 
a) Domnul T.I. pentru articolul “Cat timp veti mai sta deoparte?” – amenda contraventionala in 

cuantum de 1000 RON 
b) Domnul N.C. pentru articolul “Ne-am saturat!” - amenda contraventionala in cuantum de 1500 

RON 
c) Domnul P.V. M. pentru articolul “Problema tiganeasca” – avertisment 
 
3) Sanctionarea organizatiei Noua Dreapta, prin reprezentant, pentru publicarea pe site-ul sau a 

articolelor cu continut discriminatoriu, cu amenda contraventionala in cuantum de 2000 RON 
 
In data de 28.04.2006, Romani CRISS a depus plangere penala impotriva organizatiei Noua 
Dreapta si a domnului T.I. In prezent, dosarul se afla pe rolul Parchetul de pe langa Tribunalul 
Bucuresti, pentru savarsirea infractiunii de propaganda nationalist-sovina si incalcarea anumitor 
prevederi din OG 31/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.  
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Hotarari ale Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii cu privire la 
plangerile depuse de Romani CRISS 

 
 
Caz Romani CRISS vs Anuntul Telefonic 
 
In perioada 09-20 august 2006 pe site-ul ziarului “Anuntul telefonic”- Anunturi Online, la rubricile 
inchirieri oferte si vanzari immobile, erau publicate anunturi care vizeaza atingerea demnitatii si 
crearea unei atmosfere degradante, umilitoare si ofensatoare indreptata impotriva minoritatii rome.  
 
Astfel, un anunt din data de 9 august 2006 avea urmatorul continut: “Apartament situat pe Aleea 
Livezilor, parter din 4, liniste, fara tigani, bloc cu locatari linistiti, confortul este semidecomandat”. 
Un alt articol, publicat in data de 20 august 2006 viza inchirierea unui apartament: “ofer spre inchiriere 
ap. cu doua camere [...]; nu romi!!!...”. 
 
Examinand petitia Romani CRISS, Colegiul Director al CNCD a hotarat ca faptele prezentate 
constituie fapte de discriminare. Avand in vedere diligentele facute in sensul eliminarii anunturilor 
discriminatorii de pe site, Colegiul a considerat ca inoportuna sanctionarea SC Anuntul Telefonic SRL. 
Colegiul a recomandat SC Anuntul Telefonic SRL sa mentina aplicatia de adaugare anunturi astfel cum 
a fost modificata si sa mentioneze la “termenii si conditiile de utilizare” a site-ului interdictia postarii 
de anunturi discriminatorii. 
 
 
Caz SC Prod-Com Gilda SRL, localitatea Bacau 
 
Domnul B.N. a fost supus la un tratament discriminator, de catre persoana care asigura serviciile de 
servire la barul apartinand SC PROD COM GILDA SRL. Tratamentul discriminator a constat in faptul 
ca dl B. N. nu a fost servit in incinta barului din cauza apartenentei acestuia la etnia roma. 

 
Examinand petitia Romani CRISS, Colegiul Director al CNCD a hotarat ca faptele prezentate 
constituie fapte de discriminare, cat si sanctionarea cu amenda contaventionala a SC PROD COM 
GILDA SRL prin administrator, domnul L. V., in valoare de 1.000 RON. 
 
Caz ziarul Ziua 
In data de 1.06.2006 cotidianul Ziua a publicat articolul “Ruinele Bucurestilor”. Articolul face referire 
implicita la minoritatea romilor aducand grava atingere demnitatii umane, creand o atmosfera 
degradanta, umilitoare si ofensatoare la adresa romilor. 

 
Examinand petitia Romani CRISS, Colegiul Director a hotarat ca faptele prezentate nu constituie 
discriminare. Romani CRISS a trimis catre CNCD o contestatie la aceasta hotarare. 
 
 

    
Ingradirea accesului in locuri publice 

 
In data de 30.09.2006, Romani CRISS a organizat o actiune de testare pentru probarea discriminarii 
privind accesul in locurile deschise publicului larg. Astfel, un grup de 7 tineri au intentionat sa intre in 
in mai multe cluburi bucurestene (respectiv Bavaria, Twice si Maxx), insa bodyguarzii cluburilor le-au 
opus rezistenta, invocand motive precum necesitatea prezentarii carnetelor de student, rezervarile 
prealabile sau faptul ca respectivul club “isi rezerva dreptul de a-si selecta clientela”.  
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Din probele detinute de Romani CRISS (declaratii de la victime, respectiv martori, inregistrari audio si  
video) reiese ca, la intrarea altor 2 persoane din grupul Romani CRISS, niciun bodyguard nu a avut 
nimic de obiectat si nu a solicitat nici carnet de student, nici rezervare. De mentionat ca una dintre 
aceste persoane este de etnie roma, cu tenul deschis la culoare, iar cealalta nu este de etnie roma si are 
tenul, de asemenea, deschis la culoare. Unul dintre bodygurazi chiar a afirmat ca “patronul face ura de 
rasa.” 
 
Romani CRISS a depus plangeri la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii impotriva 
tuturor celor 3 cluburi. 
 
 

Consiliul Superior al Magistraturii accepta colaborarea propusa de Romani CRISS 
 

Romani CRISS a propus Consiliului National al Magistraturii extinderea cursurilor de formare 
si perfectionare pentru magistrati, sub aspectul legislatiei internationale si a jurisprudentei nationale in 
domeniul nediscriminarii.  

Consiliul a raspuns favorabil scrisorii, comunicand Romani CRISS, in data de 28.09.2006, ca 
propunerea este oportuna si ca “va fi analizata de catre Institutul National al Magistraturii, sub aspectul 
includerii in Programul de formare continua pentru anul 2007 a unor cursuri in material combaterii 
discriminarii”. 

In acest sens, “s-a apreciat ca fiind oportuna initierea de catre Institutul National al 
Magistraturii a unei colaborari cu Romani CRISS pentru identificarea modalitatilor concrete de punere 
in practica a propunerii’.   
 
 

 
Intalnire OSCE/ODIHR Human Dimension Implementation Meeting 

Minoritatile si Politia 
 
Intalnirea de Implementare a Dimensiunii Umane din 2006, organizata de Biroul OSCE pentru Institutii 
Democratice si Drepturile Omului a avut loc in perioada 2-13 octombrie, la Varsovia. Romani CRISS a 
fost invitat sa-si prezinte pozitia oficiala cu privire la minoritati si politie. 
 
Romani CRISS a informat  despre numarul crescand de cazuri de abuz al politiei in comunitatile de 
romi din Romania, Bulgaria sau Macedonia, in 2006. Prezentarea a pus accent pe cazuri de brutalitate a 
politiei in comunitatile de romi din Romania, care sunt din ce in ce mai numeroase: noiembrie 2005 – 
Pata Rat, judetul Cluj; ianuarie 2006 – Chitila, Bucuresti; mai 2006 – Gepiu, Oradea; august 2006 – 
Bontida, Cluj.   
 
Multe tari europene inca trebuie sa infiinteze, sa faca functionale sau sa extinda urmatoarele 
mecanisme: 

- sa condamne public si fara echivoc rasismul impotriva minoritatilor nationale, inclusiv 
impotriva romilor 

- sa creeze si implementeze planuri de interventie a politiei bazandu-se pe uzul minim de 
forta 

- sa infiinteze o structura independenta care sa investigheze adecvat conduita neadecvata 
a ofiterilor responsabili cu aplicarea legii 
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Este, asadar, imperios necesar sa se lucreze la masuri de prevenire, pentru a asigura toate conditiile 
posibile astfel incat conduita neadecvata sa nu aiba loc. Astfel, trebuie sa fie folosite expertiza si 
institutiile OSCE, cat si aplicat Planul OSCE de Actiune pentru Romi si Sinti, cat si sa contribuim 
pentru ca institutia OSCE sa isi indeplineasca mandatul. 
 
Romani CRISS a intrebat statele membre OSCE urmatoarele: 
Luand in considerare articolul nr.16 din Planul de Actiune OSCE penttru Romi si Sinti, cat si negarea, 
la nivel inalt, a abuzurilor comise de anumiti reprezentanti ai Politiei, sa se ofere informatii privind 
implicarea reprezentatilor statelor, in special ai Ministerelor de Interne, cu privire la ilegalitatea 
interventiilor in forta ale politiei, din punct de vedere penal si administrativ. De asemenea, sa se ofere 
informatii privind penalizarile impuse reprezentantilor autoritatilor locale care au practici 
discriminatorii impotriva romilor, in domeniul locuirii.  

 
 
 

Cursuri de formare de mediatori sanitari 
 
In perioada septembrie – octombrie 2006, Romani CRISS a organizat cursuri de formare de mediatori 
sanitari, cat si vizite de monitorizare a activitatilor mediatorilor sanitari, dupa cum urmeaza: 
 
11-12 sept. – vizita de monitorizare a activitatii mediatorilor sanitari in judetul Vrancea 
13-15 sept. - curs de formare de mediatori sanitari in Calarasi; au fost formati 12 mediatori sanitari  
18-21 sept. - curs de formare de mediatori sanitari in Botosani; au fost formati 14 mediatori sanitari 
22-24 sept - curs de formare de mediatori sanitari in Suceava; au fost formati 10 mediatori sanitari  
 
2-6 oct. - curs de formare de mediatori sanitari in Satu-Mare; au fost formati 16 mediatori sanitari si s-a 
organizat o masa rotunda privind accesul la sanatate al populatiei de romi si discriminare si segregarea 
din domeniul serviciilor de sanatate publica 
18-21 oct. – curs de formare de mediatori sanitari in judetul Mures; au fost formati 7 mediatori sanitari. 
 
De asemenea, in perioada 16-19 octombrie 2006, Romani CRISS a organizat un curs de formare pentru 
mediatori sanitari, care a avut loc la Busteni. La curs au participat 30 de persoane. Sesiunile de formare 
au abordat teme precum: scurt istoric al mediatorului sanitar in Romania; factorii care influenteaza 
starea de sanatate a romilor; cine este mediatorul sanitar – definitii; legea asigurarilor de sanatate; legea 
venitului minim garantat.  
 
Mediatorul sanitar este o femeie de etnie roma cu studii medii, care sprijina sistemul de sanatate 
publica si sistemul social  in acordarea serviciilor publice, in functie de nevoile membrilor comunitatii 
de romi. Misiunea mediatorului sanitar este de a preveni situatiile neplacute care pot aparea in 
comunitate din punct de vedere sanitar. 
 
Munca mediatorului sanitar contribuie la armonizarea conditiilor sociale, in care se desfasoara 
activitatile din domeniul medical, oferind sansa imbunatatirii starii de sanatate a comunitatii. Transmite 
informatiile necesare membrilor comunitatii referitor la functionarea sistemului de sanatate, a 
sistemului de asigurari de sanatate. Cultivand increderea reciproca intre persoane din doua lumi 
diferite, indeplineste rolul de punte de legatura intre comunitate si autoritatile locale.  
 
Ocupatia de mediator sanitar este inclusa in Clasificarea ocupatiilor din Romania (COR), Grupa de 
baza 5139 “Lucratori in serviciul populatiei”.  
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Femeile rome pe agenda OSCE 
 

In data de 3 octombrie 2006, OSCE/ODIHR – Punctul de Contact pentru Romi si Sinti, Romani CRISS 
si Open Society Institute - Joint Roma Women Initiave si Roma Participation Program au organizat 
intalnirea Traditii si schimbare, drepturi colective si individuale a omului, egalitate de gen si romi, in 
contextul proiectului cu acelasi nume, finantat de OSCE/ODIHR. 

 
Obiectivele intalnirii au fost de a prezenta problemele activistilor romi de a discuta chestiuni sensibile 
in cadrul comunitatii si cum stereotipiile existente afecteaza comunitatile de romi. Mai mult, intalnirea 
a incercat sa sublinieze nevoia de legaturi intre diferite instrumente OSCE pentru a se adresa mai 
eficient nevoilor femeilor din grupuri vulnerabile si minoritati. 
 
De asemenea, au fost clarificati termeni precum “patriarhal”, “traditii ierahice”, “egalitate de gen”, “ 
drepturi colective si individuale ale omului”, “participare publica si politica & gen”, “probleme de gen” 
in cazul romilor si sintilor in situatii de criza si post-criza. 
 

In data de 4 octombrie 2006, in cadrul Intalnirii OSCE de Implementare a Dimensiunii Umane, Romani 
CRISS a fost co-organizator al side-event-ului “Dimensiunea de gen a problematicii romilor si sinti: 
Traditii si schimbare, drepturi individuale si colective ale omului, egalitate de gen in cadrul miscarii 
romilor, incluzand situatia femeilor rome ca refugiate”.  

 
 

Incredere si respect intre cetatenii din localitatea Hadareni 
 

In perioada 21 septembrie 2006- 15 decembrie 2006, Romani CRISS- Centrul Romilor pentru 
Interventie Sociala si Studii, in parteneriat cu Primaria Chetani, Grupul de Initiativa din localitatea 
Hadareni, comuna Chetani, judetul Mures si Liga Pro Europa, a implementat proiectul Incredere si 
respect intre cetatenii din localitatea Hadareni, finantat de Agentia Nationala pentru Romi, prin 
programul de dezvoltare comunitara in localitatea Hadareni, judetul Mures, pentru perioada 2006-2008. 
 
Scopul proiectului l-a constituit diminuarea stereotipurilor, prejudecatilor si practicilor care incurajeaza 
discriminarea, atat in comunitatea din Hadareni, cat si la nivelul anumitor functionari din institutiile 
publice locale si judetene. Proiectul s-a adresat comunitatii de romi, romani si maghiari din Hadareni, 
judetul Mures. 
 
Proiectul s-a constituit in realizarea celor trei obiective: Organizarea unui numar de 3 cursuri de 
formare cu reprezentanti ai posturilor de politie Chetani si localitatile limitrofe, magistrati si 
reprezentanti ai autoritatilor locale, privind prevenirea si combaterea discriminarii, solutionarea 
conflictelor inter-etnice; Organizarea unei campanii locale privind accesul si drepturile la serviciile de 
sanatate publica, prevenirea si combaterea discriminarii etnice in domeniul sanatatii; Organizarea unui 
eveniment educativ in cadrul scolii privind promovarea drepturilor omului, prevenirea si combaterea 
discriminarii.  
 
Detaliile privind implementarea tuturor activitatilor, cat si fotografii sunt disponibile in cele patru 
newslettere realizate in cadrul proiectului, care pot fi accesate la www.romanicriss.org, sectiunea 
articole/ newsletter.  
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Comemorarea victimelor rome ale Holocaustului 
9 octombrie  

 
 In data de 9 octombrie 2006, cu ocazia zilei nationale a comemorarii Holocaustului, 
organizatiile Centrul Romilor “AMARE RROMENTZA” si Centrul Romilor pentru Interventie Sociala 
si Studii - Romani CRISS au organizat un mars de comemorare a victimelor rome ale Holocaustului.  
 

In acest context, a avut loc o conferinta de presa in fata Ministerului Culturii si Cultelor. Delia 
Grigore, presedinte al Centrului Romilor AMARE RROMENTZA, a declarat: “Pentru romii din 
Romania, Holocaustul a fost punctul culminant al unei istorii de rasism institutionalizat si excludere 
sociala. Tarile romane au constituit singurul spatiu in care Robia romilor a fost legiferata. 
Discriminarea continua si astazi prin segregarea copiilor in scoli, evacuari fortate”. D-na Grigore a mai 
reliefat faptul ca, atat in structura de conducere a Centrului National de Cultura al Romilor, cat si la 
nivelul personalului institutiei  nu  este angajat niciun  etnic rom.  

 
 Conform datelor Comisiei romane pentru crime de razboi, in Deportarea romilor in Transnistria 

din perioada 1942-1944 au murit 38.000 de romi, intre care in jur de 6.000 de copii. Numarul total de 
victime rome ale Holocaustului este estimat la 250.000 - 500.000. 

 
Prin “Declaratia romilor din Romania cu ocazia zilei comemorarii Holocaustului”, document 

distribuit la conferinta de presa, se solicita Statului Roman sa ia masuri urgente in mai multe domenii 
precum: prevenirea, combaterea si sanctionarea rasismului anti-rom, educatie, cercetare, legislatie si 
comemorare a Holocaustului romilor.  

 
La mars au participat, printre altii, reprezentanti ai urmatoarelor organizatii: Agentia de 

Monitorizare a Presei, NDI- Romania, ACCEPT, UNICEF - Romania, Asociatia Culturala 
ARTISRROMA, Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna”, Proiectul pentru Relatii Etnice – 
PER, Romania.    
 

 
Mars pentru combaterea tuturor formelor de discriminare 

10 noiembrie 2006 
 
 

In data de 10 noiembrie 2006, a avut loc un mini-festival impotriva diverselor forme de discriminare si 
excluziune existente in societate. Evenimentul a fost organizat de o retea informala de grupuri, cu 
sprijinul: Asociatia Aqvarius, Accept, Agentia de Monitorizare a Presei, Asociatia Komunitas, Romani 
Criss, Centrul romilor Amare Rromentza, Centrul de Resurse pentru participare publica, D MEDIA, 
Indymedia Romania, Ladyfest Romania, Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din 
Romania, Organizatia Femeilor Refugiate, reteaua UNITED (retea europeana impotriva 
nationalismului, rasismului, fascismului si in sprijinul imigrantilor si refugiatilor), You and Me. 
 
Participantii la mars au avut urmatoare motivatie: 
 
Pentru ca nu mai dorim ca sexismul, rasismul, xenofobia, antisemitismul, 
homofobia si alte forme de discriminare sa fie prezente in gandirea si comportamentul oamenilor cu 
care interactionam; 
Pentru ca sustinem egalitatea si respectul intre oameni, indiferent de rasa, statut social-economic, etnie, 
orientare sexuala, gen, etc; 
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Pentru ca vrem abolirea granitelor vizibile si invizibile care ingradesc dreptul la libera exprimare a 
grupurilor marginalizate sau minoritare; 
Pentru ca suntem impotriva organizarii ierarhice a societatii si a autoritarismului, care face ca cei 
puternici sa fie stapanii celor slabi, ca cei multi sa fie asupritorii celor minoritari. 

 
 

Anul 2006: intre respectarea principiului tratamentului egal si discriminare 
 

In contextul Zilei internationale a drepturilor omului- 10 decembrie,  Romani CRISS si 
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, in parteneriat cu asociatia ACCEPT, au organizat 
masa rotunda “Anul 2006: intre respectarea principiului tratamentului egal si discriminare”, care a avut 
loc in data de 11 decembrie 2006, la Hotelul Ibis. 
 

Masa rotunda a avut ca obiectiv prezentarea si dezbaterea situatiei drepturilor omului, in 2006, 
din perspectiva cadrului legislativ anti-discriminare, dar si a principiului egalitatii de tratament cu 
privire la gen, orientare sexuala, minoritati etnice, dizabilitati. Prezentarile au avut urmatoarele teme: 
legislatia anti-discriminare, drepturile omului si comunitatea LGBT din Romania, egalitatea de sanse 
intre femei si barbati la locul de munca, nediscriminare si dreptul la demnitate al persoanelor cu 
dizabilitati, romii si drepturile omului: prezentare generala 2006. 
 

In cadrul intalnirii, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a acordat premii pentru 
persoane care s-au remarcat in anul 2006 printr-o activitate sustinuta de combatere a discriminarii si 
promovare a drepturilor omului.  

Cu ocazia conferintei de prese ulterioare evenimentului, Romani CRISS a acordat 
domnului Adrian Mogos Premiul pentru Profesionalism in relatare despre romi, cat si un Premiu 
Special pentru Obiectivitate in relatare despre romi acordat Televiziunii Romane.  

 
Raportul intalnirii este disponibil pe pagina de web a Romani CRISS www.romanicriss.org, sectiunea 
noutati .  

 
 
 
 

Romani CRISS mangheltumenghe Bahtale Ivendesqe Bare-gesa thai ieck 

Nevo Barvalo Bersh! 

But Bersa Angle! 
 
 

Romani CRISS va ureaza Sarbatori Fericite si un nou an plin de bucurii si 

impliniri. 

La Multi Ani ! 
 


