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Ref.: Protestul societăţi civilei în legătură cu nominalizarea membrilor CNCD 

16 organizaţii neguvernamentale adresează Parlamentului un protest în legătură cu 
politizarea procesului de nominalizare a membrilor Colegiului Director al Consiliului 
Naţional pentru Combaterea Discriminării. 

La începutul acestei săptămâni Comisiile juridice reunite ale celor două camere ale 
Parlamentului l-au audiat pe domnul DAN ILIE NANU pentru ocuparea unuia din 
locurile disponibile în Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării (CNCD).  

În conformitate cu Legea nr. 324 din 2006 – privind prevenirea şi combaterea 
discriminării -  un criteriu obligatoriu pentru alegerea unui viitor membru al 
Colegiului Director CNCD este ca acesta să dovedească că  „are o activitate 
recunoscută în domeniul apărării drepturilor omului şi combaterii discriminării”.  
Domnul Nanu (aşa cum reiese din CVul acestuia) nu are o experieţă în domeniul 
combaterii discriminării şi a apărării drepturilor omului care să justifice nominalizarea 
sa. În plus, felul în care se desfăşoară nominalizările şi audierile – fără consultarea 
organizaţiilor active în acest domeniu, susţine ipoteza politizării acestui proces.  
 
În condiţiile în care nu mai există obligativitatea pregătirii de specialitate (juridice) a 
membrilor Colegiului Director al CNCD, considerăm că o solidă cunoaştere a 
problematicii drepturilor omului şi a celei privind anti-discriminarea este absolut 
necesară. Verificarea acesteia nu poate fi făcută fără cei care lucrează direct în acest 
domeniu şi sunt familiarizaţi cu realităţile vieţii de zi cu zi ale grupurilor vulnerabile la 
discriminare şi marginalizare, respectiv reprezentanţii ONGurilor cu activitate în 
domeniu. 

Organizaţiile neguvernamentale solicită Parlamentului implicarea lor activă în acest 
proces, în spiritul respectării principiilor transparenţei, reprezentativităţii, 
independenţei şi profesionalismului. 

De asemenea organizaţiile neguvernamentale îl invită pentru domnul DAN ILIE NANU  
la o dezbatere publică, care să-i permită acestuia să-şi facă public proiectul său 
profesional legat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării şi să câştige 
din partea ONGurilor „recunoaşterea activităţii sale în domeniul drepturilor omului şi 
combaterii discriminării”. 

Organizaţiile Semnatare sunt: Agenţia de Dezvoltare Comunitară Împreună, Agenţia 
de Monitorizare a Presei, APADOR – CH, ARAS, Asociaţia ACCEPT, Centrul de Resurse 
Juridice, Centrul de Resurse pentru Participare Publică, Centrul pentru Jurnalism 
Independent, Centrul Român de Studii Globale, Fundaţia pentru o Societate 
Deschisă, Fundaţia Romanian Angel Appeal, Institutul pentru Politici Publice, Liga Pro 
Europa, Ombudspersons for National Minorities, Romani Criss şi  Solidaritatea pentru 
Liberatatea de Conştiinţă. 
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