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STATUTUL 
ASOCIATIEI PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII SI RESPECTARII 

DREPTURILOR PROFESIONISTILOR DIN DOMENIUL MEDIA 
 
 

Art. 1 Denumirea. Forma de organizare. Membrii fondatori. Persoanele 
imputernicite 

(1) Asociatia  pentru Combaterea Discriminării si Respectarii Drepturilor 
Profesioniștilor din Domeniul Media, referita in continuare drept ”Asociatia” sau prin 
acronimul „A.C.D.R.D.P.D.M.”, a fost infiintata sub imperiul dispozitiilor O.G. nr. 26 / 

2000, prin vointa de asociere liber exprimata a urmatorilor membrii fondatori: 
(2) Denumirea a fost rezervata conform dovezii disponibilitatii eliberata de 

Ministerul Justitiei. 
(3) A.C.D.R.D.P.D.M. este organizata sub forma de asociatie, dobandind 

personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul asociatilor si fundatiilor aflat la 
grefa Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti in circumscriptia careia Asociatia a avut 
sediul la data infiintarii, conform prevederilor art. 5 alin. 1 si art. 12 din O.G. nr. 

26/2000. 
 

care, impreuna sau separat, dupa cum gasesc de cuviinta, vor efectua toate 
operatiunile necesare in acest scop, inclusiv declararea sau renuntarea la caile de atac 

prevazute de lege. 
(5) Dupa inscrierea Asociatiei in Registrul special, oricare dintre persoanele 

imputernicite va putea solicita eliberarea si ridicarea certificatului de inscriere 
prevazut de art.12 alin.1 O.G. nr. 26 / 2000. 

 
Art. 2 Sediul social. Adresa site-ului oficial de internet 

(1) Sediul Asociatiei este situat in București,  
(2) Asociatia nu va desfasura activitate la sediul social. 

(3) Adresa sediului Asociatiei poate fi schimbata prin decizia Consiliului director. 
(4) La data constituirii, adresa site-ului oficial de internet al Asociatiei este 

www.stopdiscriminare.ro  
(5) Consiliul director este imputernicit sa aleaga si sa schimbe adresa site-ului 

oficial de internet al Asociatiei, oricand gaseste ca este necesar acest lucru. 
 

Art. 3 Teritorialitatea 
(1)  Asociatia isi desfasoara activitatea, de regula, pe intreg teritoriul Romaniei, 

putand insa organiza activitati specifice si pe teritoriul oricaror altor state in 
colaborare cu alte asociatii si entitati. 

 
Art. 4 Scopul si obiectivele 

(1) Asociatia  pentru Combaterea Discriminării si Respectarii Drepturilor 
Profesioniștilor din Domeniul Media - îşi propune drept scop promovarea şi apărarea, 

prin orice mijloace legale, a drepturilor şi libertăţilor profesioniştilor din domeniul 
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media, precum şi combaterea oricăror forme de discriminare sau tratament advers, din 
orice motive. Totodată, asociaţia îşi propune să asigure o bună comunicare intre 

profesionişti şi factorii de decizie, precum şi să susţină adoptarea unor reglementări în 
beneficiul membrilor săi. 

 
(2) Obiectivele Asociatiei 

Pentru realizarea scopurilor sale, Asociatia îşi propune următoarele obiective, 
fără a se limita la ele: 

 
i. Asigurarea consultanței acelor persoane, membri ai Asociației, ale căror 

drepturi au fost încălcate, la solicitarea scrisa a acestora si in urma unei decizii a 
Consiliului Director  

ii. Să actioneze cu responsabilitate si buna-credinta ca membru al 
A.C.D.R.D.P.D.M., calitate in care se obliga sa respecte toate hotararile, deciziile si 

regulamentele emise de organele statutare ale A.C.D.R.D.P.D.M.; 
iii. Să iși exercite calitatea sa procesuala activa în cazul în care discriminarea 

se manifestă în domeniul sau de activitate şi aduce atingere unei comunităţi sau unui 
grup de persoane, dar şi în cazul în care discriminarea aduce atingere unei persoane 

fizice, membru al Asociației, la cererea acesteia. 
iv. Formularea oricăror acţiuni legale pentru îndeplinirea scopului asociaţiei; 

v. Luarea de poziții publice împotriva amenințărilor la adresa respectării 
drepturilor personalului care activeaza in domeniul media, precum și popularizarea 

faptelor care încalcă drepturile acestora; 
vi. Derularea de activitati promotionale in vederea obtinerii de sponsorizari, 

socializarea,  interactionarea  cu  persoane  fizice  sau  juridice  pentru  a  realiza 
proiectele propuse; 

vii. Să foloseasca toate mijloacele legale pentru a promova activitatea Asociatiei 
si a membrilor sai (interviuri la posturile de radio si televiziune, buletine informative, 

reviste, site-ul oficial de internet al Asociatiei etc.); 
viii. Organizarea de reuniuni, conferinţe, simpozioane, expoziţii, şi participarea 

la astfel de manifestări în ţară şi în străinătate; 
ix. Editarea şi difuzarea de  publicaţii, pentru realizarea scopurilor propuse şi 

sprijinirea  editării  şi difuzării unor lucrări de specialitate; 
x. Sa acorde premii, distinctii si orice alte forme de recompensare pentru 

membrii si orice alte persoane din tara si strainatate cu rezultate deosebite in 
activitatile de promovoare si aparare a drepturilor membrilor Asociației; 
xi. Sprijinirea înfiinţării de noi publicaţii şi alte canale de comunicare media; 

xii. Sprijină şi participă la activităţi de cercetare specifice; 
xiii. Urmărirea dezvoltării permanente a drepturilor membrilor pe plan 

naţional şi internaţional; 
xiv. Derularea de programe educaţionale şi de informare/conştientizare a 
problemelor frecvente cu care se confruntă profesioniştii din media; 

xv. Conlucrarea  cu  organele  administraţiei  publice  centrale  şi  locale  in  
vederea asigurării mijloacelor şi a condiţiilor necesare pentru realizarea obiectivelor; 
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xvi. Colaborarea cu alte organizatii similare, cu orice entitate non-profit, 
instituţie, organizaţie sau cu orice altă persoană fizică sau juridică, pentru îndeplinirea 

scopurilor Asociatiei ; 
xvii. Să organizeze orice alte activitati care conduc la realizarea scopului 

Asociatiei; 
xviii. Alte obiective, legal stabilite prin rezoluții sau hotărâri ale organelor 

proprii de conducere. 
xix. Asociația militează pentru transparență instituțională, apărarea demnității 

și onoarei personalului care activeaza in domeniul media, promovarea persoanelor cu 
competență intelectuală și integritate morală, 

xx. Asociația apără, prin toate mijloacele legale, personalul care activeaza in 
domeniul media, lezați în drepturile lor civile, politice, economice, sociale, culturale sau 

de altă natură, de către oricine şi sub orice formă, 
xxi. Asociația promovează drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, 

motiv pentru care îşi propune să sprijine şi să responsabilizeze personalul care 
activeaza in domeniul media în exercitarea drepturilor și a libertăților fundamentale 
ale omului, a obligaţiilor pe care aceștia le au, intervenind, prin căi legale, pe lângă 
instituţiile internaţionale sau naţionale, Președintele României, Parlament, Guvern, 

autoritățile publice centrale și/sau locale, instanțele judecătorești sau Ministerul Public, 
precum și la alte autorități ale statului sau internaţionale, pentru Respectarii 

principiilor democratice, repararea nedreptăţilor, stoparea abuzurilor şi combaterea 
discriminării în rândul personalului care activeaza in domeniul media, 

xxii. Asociația poate asigura suportul social și material pentru personalul care 
activeaza in domeniul media care, datorită unor motive de natură economică, fizică, 
psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și realizeze nevoile sociale, să-și dezvolte 

propriile capacități și competențe pentru integrarea socială, indiferent de naționalitate, 
rasă, religie, sex, orientare politică, 

xxiii. Asociația îşi propune de asemenea organizarea unor acţiuni caritabile. 
 
 

Art. 5 Durata de functionare 
(1) Asociatia functioneaza pe termen nedeterminat, conform art. 6 lit. E teza 

finala din O.G. nr.26/2000 (durata nelimitata). 
 

Art. 6 Patrimoniul initial 
(1) Activul patrimonial initial al Asociatiei, in valoare de 200 lei, a fost alcatuit 

numai din aporturi in bani ale membrilor fondatori. 
 
 

Art. 7 Categoriile de membri. Modul de dobandire a calitatii de membru. 
Beneficiarii reali 

(1) Categoriile de membrii ai Asociatiei sunt urmatoarele: 
i. membri fondatori, 

i. membri titulari, 
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ii. membri simpatizanti, 
iii. membri de onoare. 


