Criterii pentru membrii Colegiului Director al CNCD:

I. Criteriile prevăzute de lege:
(art. 19^8)
(3) Poate fi numit membru al Colegiului director orice cetăţean român care îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii:
a) are capacitate deplină de exerciţiu;
b) are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
c) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie;
d) are o activitate recunoscută în domeniul apărării drepturilor omului şi combaterii
discriminării;
e) nu a fost agent sau colaborator al poliţiei politice comuniste;
f) nu a colaborat cu organele de securitate şi nu a aparţinut acestora.

La acestea am dori să mai adăugăm:
-

-

Nu a făcut declaraţii discriminatorii, nu a săvârşit fapte de discriminare (articole
în presă, interviuri, discursuri, diverse publicaţii etc.)
Nu a fost implicat în scandaluri de corupţie
Are experienţă teoretică şi practică, în domeniul combaterii discriminării, egalităţii
de şanse şi drepturile omului, relevantă pentru activitatea CNCD, dovedite prin
participarea la elaborarea de politici publice, studii, cercetări, manuale etc. sau
prin lucrul direct cu cel puţin unul dintre grupurile expuse discriminării.
Licenţiat/MA/PhD în domenii relevate pentru activitatea CNCD (juridice,
sociologie, politici publice, politici europene, studii de gen etc)

II. Documente necesare:
Cerute de lege:
ART. 19^9
(1) Propunerile nominale pentru Colegiul director se înaintează birourilor permanente
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în cel mult 30 de zile de la data la care mandatele
au devenit vacante. Propunerile vor fi însoţite de: curriculum vitae, cazier judiciar şi
declaraţii pe propria răspundere ale candidaţilor, din care sa reiasă ca nu se încadrează
în prevederile art. 19^8 alin. (3) lit. e) şi f).

Alte documente solicitate de noi:
- Declaraţie pe propria răspundere în care candidatul să garanteze că nu a făcut
declaraţii discriminatorii, nu a săvârşit fapte de discriminare
- Listă de publicaţii, studii, cercetări, rapoarte, articole etc.
- Prezentarea unui proiect profesional personal pe care candidatul şi-l propune să-l
pună în practică pe durata mandatului său de membru al Colegiului Director al
CNCD

