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Cuvant inainte
In România se discrimineaz mult i pe diferite criterii; nu de pu ine ori discrimin rile sunt multiple, adic de
gen, dar i de vârst , sau din cauza apartenen ei etnice, datorit religiei practicate, orient rii sexuale,
statutului social sau altor cauze. De câ iva ani, pu ini la num r, autorit ile i societatea civil se arat ceva
mai preocupate de aceast problem , considerând c este timpul pentru o interven ie mai sus inut . E
discutabil îns în ce m sur aceast recent abordare se datoreaz faptului c se practic în toat Europa,
sau în elegerii profunde a faptului c discriminarea estea cel mai grav atentat la demnitatea uman .
Personal cred c prima variant este mai adev rat i, în ciuda durit ii acestei afirma ii, nu pot decât s
sper c , în timp, impunerea prin diferite mijloace a unui comportament nediscriminatoriu va duce i la
în elegerea nevoii de a trata oamenii în mod egal. In acest peisaj, exist îns o organiza ie ale c rei merite
în combaterea discrimin rii sunt incontestabile. Romani CRISS s-a aplecat asupra acestei teme nu din
dorin a unui exerci iu intelectual i nici pentru c “e la mod ”, ci pentru c reprezint o categorie de
persoane ceunt discriminat : romii.
Cartea de fa este cu siguran unic în peisajul publicistic românesc; ea este în acela i timp o trecere în
revist a ceea ce s-a întâmplat în domeniul anti-discrimin rii din 2000 încoace în România comparativ cu
Uniunea European , o istorisire a strategiilor puse în practic de o organiza ie neguvernamental dornic
s aib rezultate concrete în combaterea discrimin rii, dar i o colec ie de jurispruden pe aceea i tem .
A adar, e o lucrare de referin pentru diferite categorii de cititori. Cei care vor dori s aib în fa un
document care s readuc în memorie etapele prin care a trecut lupta cu discriminarea în perioada 20002004 se pot baza pe informa iile din prima parte a acestei c r i. La fel, cei care vor dori s vad i s
în eleag compara ia cu standardele Uniunii Europene în acest domeniu.
Dar, mai ales, cartea de fa arat cum o organiza ie cu un staff relativ mic i cu fonduri pu ine, a reu it s
se preocupe cu profesionalism de combaterea discrimin rii împotriva romilor. Este salutar diversitatea
strategiilor adoptate de Romani CRISS, în func ie de evolu ia legisla iei i institu iilor din România. De la
sesiz ri adresate Avocatului Poporului, la “negocieri” directe cu diferite companii care discriminau, la discu ii
publice cu autorit ile, cu presa i reprezentan i din societatea civil , pân la folosirea mecanismelor de
sesizare a Consiliului Na ional pentru Combaterea Discrimin rii i cazuri aduse în fa a justi iei, echipa
Romani CRISS a folosit toate mijloacele care, la un moment dat sau altul, au fost posibile i au p rut a fi
mai eficiente. Sigur, nimeni nu se a tepta ca prin aceste interven ii discriminarea romilor s fie de domeniul
trecutului. Dimpotriv , cred c adev ratele rezultate ale muncii celor de la Romani CRISS se vor vedea
peste mai mul i ani. Dar ei au fost pionieri în aceast ac iune, defri ând un teren dificil i plin de capcane, iar
jurispruden a lor, prin deciziile bune sau rele pe care le-au ob inut din partea instan elor de judecat i a
CNCD, este deja un bun câ tigat pentru celelalte organiza ii neguvernamentale sau victimile discrimin rilor
de tot felul.
In ultimii ani Romani CRISS a reu it s mobilizeze la nivelul întregii ri o echip substan ial de monitori a
cazurilor de discriminare i un grup de avoca i i avocate care au oferit asisten a de specialitate. Este
dovada profesionaliz rii organiza iei. Dar acest lucru n-ar fi fost posibil f r sus inerea acestor ini iative din
partea lui Costel Bercu , directorul executiv al Romani CRISS i, mai ales a avocatului Dezideriu Gergely,
cel care a ini iat primele ac iuni în instan , determinând justi ia român s recunoasc faptul c romii sunt
discrimina i. Citind aceast carte, poate vom fi mai mul i cei care vom în elege c discriminarea i
demnitatea uman sunt dou no iuni incompatibile. Si c , pentru demnitatea fiec rui om, merit s ne
batem cu atitudinile, cu mentalit ile, cu iner ia, cu indiferen a, oricât de greu ar fi. Respectarea demnit ii
fiec rei persoane înseamn , în cele din urm , respect fa de propria noastr demnitate.
Renate Weber

Nota autorilor
Anii 2000 - 2004 reprezinta pentru Romani CRISS un efort considerabil, dedicare, un timp de
persuasiune in incercarea de a aduce o noua abordare in problematica discriminarii, in special in
ceea ce priveste latura etnica sau rasiala.
In a doua parte a anului 2000, Romania adoptase pentru prima oara un act normativ ce reglementa
prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. Totusi, pana la sfarsitul anului 2002,
aceasta lege nu era implementata, in lipsa institutiei specializate, Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii. Instantele de judecata nu au raspuns afirmativ in cazurile deduse
judecatii, cramponandu-se in chestiuni de procedura, interpretari, sau exceptii. Primele sanctiuni
impotriva discriminarii au fost totusi dispuse, in mod paradoxal de alte institutii, in baza unor
reglementari legale diferite legislatiei anti-discriminare, cu toate ca aceasta era in vigoare in 2002.
Consiliul National a fost pus in fata faptului de a sanctiona discriminarea etnica, ceea ce s-a si
intamplat in 2003 si 2004. Legislatia anti-discriminare a suferit modificari subsatantiale pana in
2004.
Dincolo de aceste constatari, am putea adauga insa, ca anterior adoptarii legislatiei antidiscriminare, problema discriminarii era pusa intens in dezbatere publica de Romani CRISS.
Scopul? Discriminarea in Romania nu era reglementata corespunzator. Romii erau un subiect
vulnerabil discriminarii fara posibilitatea de a obtine vreun remediu pentru dreptul incalcat. Pentru
prima oara, reprezentanti oficiali in anul 2000, isi cereau scuze in mod public vis-a-vis de
discriminarea romilor. Desi nu era competenta sa solutioneze astfel de cazuri, Politia si Avocatul
Poporului erau puse in fata faptului pentru a solutiona problema. De ce? Romani CRISS se
angajase intr-un proces de advocacy in toate planurile: legal, media dar nu in ultimul rand in
influentarea vointei politice. Firmele private publicau in anul 2001 scuze publice pentru implicarea
directa in publicarea anunturilor discriminatorii fata de romi sau pentru interzicerea accesului in
locurile publice. De ce? Romani CRISS contiuna procesul de monitorizare a cazurilor de
discriminare. In anul 2002, primele sanctiuni in Romania impotriva discriminarii sunt dispuse de
Primaria municipiului Bucuresti si ulterior de Oficiul pentru Protectia Consumatorului Suceava. De
ce? Romani CRISS persista in inregistrarea plangerilor privind discriminarea, in ciuda faptului ca
Ordoanata de Guvern 137/2000 era in vigoare dar neoperationala. In anul 2002 se infiinta Consiliul
National pentru Combaterea Discriminarii. La finele anului 2003, majoritatea sanctiunilor dispuse
de aceasta institutie vizau discriminarea etnica. De ce? Romani CRISS se implica activ inclusiv la
nivel local prin Reteaua de monitorizare pentru combaterea discriminarii. Rezultatele sunt
apreciabile. In anul 2003, pentru prima oara in Romania, Romani CRISS alaturi de alte organizatii
neguvernamentale rome au elaborat “Recomandarea de politica generala privind legisaltia antidiscriminare si politicile de combatere a discriminarii fata de Romi”: un document comprehesiv in
influentarea legislatiei anti-discriminare si a politicilor de prevenire si combatere a discriminarii.
Probabil cea mai semnificativa realizare in anul 2004 este ca Romani CRISS alaturi de alte
organizatii neguvernamentale de aparare a drepturilor omului, reususc influentarea Parlamentului
roman iar legislatia anti-discriminare este modificata, desi nu in totalitate, conform standardelor
Uniunii Europene in materia discriminarii.
Privind inspre acesti ani, am realizat cata pasiune, timp si efort am dedicat acestor activitati.
Dincolo de aceste realizari remarcabile se ascund insa oameni dedicati unei cauze care vine de
undeva din interior: “ceva care te face ca indiferent de ceea ce faci sa nu poti uita ca esti altfel
decat ceilalti. Ca esti privit altfel de ceilalti”.

Discriminarea este o experienta ce poate fi usor ignorata de trecatori. “Poti sa ridici din umeri si sa
mergi mai departe; daca banii tai nu sunt destul de buni pentru acesti rasisti, du-te sa-i cheltui în
alta parte’’, spun unii oameni. Dar, acest tip de rationament neaga faptul ca experienta respectiva
ar fi una umilitoare. Daca se întâmpla iar si iar iti va diminua respectul de sine. Si daca ti se
întâmpla nu numai tie, ci si rudelor tale si altora apartiand aceleasi etnii, vei ajunge la concluzia ca
apartii unui grup de oameni inferiori. Astfel, aceasta experienta are un impact puternic, atât asupra
vietii persoanei, cât si asupra relatiilor cu altii. Tocmai din aceste considerente, discriminarea
constituie o grava incalcare a drepturilor omului.
“Implementarea legislatiei anti-discriminare in Romania - Combaterea discriminarii etnice prin
proceduri judiciare” este in fond un cliseu: depre munca, activitatile si realizarile Romani CRISS in
combaterea discriminarii. In spatele acestor eforturi substantiale se ascund oameni. Si printre
acestia suntem si noi. Insa in toti acesti ani am invatat un singur lucru: “nu prin apartenenta etnica
ci doar prin noi insine putem reusi – prin profesionalism, dedicare, efort si persuasiune”.
Av. Dezideriu Gergely
Baroul Bucuresti

Madalin Morteanu
Romani CRISS

Introducere
“Implementarea legislatiei anti-discriminare in Romania: Combaterea discriminarii etnice prin
proceduri judiciare” este o lucrare ce se constituie dintr-o compilatie de cazuri solutionate de
diferite institutii din Romania. Obiectul acestor cazuri il constituie discriminarea etnica in contextul
legislatiei existente cat si a celei recent adoptate de tara noastra in contextul procesului de aderare
la Uniunea Europeana.
In cuprinsul Avizului privind Romania, Consiliul Consultativ al Conventiei Cadru pentru Protectia
Minoritatilor Nationale mentioneaza ca “situatia romilor da nastere la profunde ingrijorari, mai ales
in privinta numeroaselor acte de discriminare intr-o serie larga de cadre ale societatii”…. Consiliul
Consultativ este foarte preocupat de persistenta numeroaselor acte de discriminare in Romania,
multe dintre acestea indreptate impotriva membrilor minoritatilor nationale, in special romi. Acesta
este de parere ca integrarea completa a romilor nu poate fi limitata strict la o abordare sociala, ci
necesita, inainte de toate, recunoasterea si eliminarea tuturor formelor de discriminare cu care sunt
confruntati. Consiliul Consultativ observa, de exemplu, ca exista o discriminare sociala si
economica recunoscuta in Romania. De asemenea, Avocatul Poporului mentioneaza in Raportul
Special ca romii sunt refuzati uneori la intrarea in diferite locuri deschise publicului larg. … Consiliul
Consultativ spera ca noua legislatie anti-discriminare va face posibila sactionarea discriminarii de
aceasta natura intr-un mod mai eficient.”1 Alaturi de Consiliul Consultativ al Consiliului Europei,
institutiile internationale2 au identificat discriminarea ca o problema acuta cu care se confrunta
romii in Romania.
Situatia romilor in Europa difera de la stat la stat, dar in acelasi timp excluderea si discriminarea se
pare ca sunt caracteristici comune pentru situatia romilor indiferent de teritoriul statului pe care se
afla. Mai mult ca oricare alt grup, romii se lovesc de probleme imediate si presante care tin de
excluderea din mijlocul societatilor in care traiesc, inclusiv de discriminarea in accesul la educatie,
la un loc de munca, la asistenta medicala si la bunuri si servicii. In toate aceste cazuri, reparatiile
prevazute de lege sunt rareori implementate. Si totusi, romii sunt o tina in parte si findca acestia
fac parte dintr-o comunitate ce a fost marginalizata in trecut si impiedicata sa se dezvolte pe linia
propriilor interese.3
Recunoa terea existen ei discrimin rii îndreptate i împotriva romilor a determinat organismele
institu ionale, organiza iile interna ionale i guvernele s adopte m suri în sensul prevenirii i
combaterii discrimin rii. Uniunea European a f cut din protec ia minorit ilor una dintre
principalele teme ale politicii sale de extindere, iar Guvernele statelor candidate la statutul de
membru al UE au depus eforturi serioase pentru a îndeplini criteriul protec iei minorit ilor.
Organismele Uniunii Europene au promovat politici în acest sens. Parlamentul European a publicat
recent un raport care denun “dimensiunile discrimin rii, h r uirii rasiale i a violen ei” suferite de
c tre romi i care încurajeaz colaborarea guvernamental cu minorit ile.“4
1 Vezi Consilliul Europei, Conisilul Consultativ al Conventiei Cadru, Opinia privind Romania, adoptata 16 Aprilie 2001,
disopnbila pe pagina de web a Consiliului Europei la http://www.coe.int
2 Vezi raportele internationale in domeniu elaborate de Comisia Europena a UE, Comisia Europena impotriva Rasismului si
Intolerantei-ECRI, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, organizatii non-guvernamentale-European Roma
Rights Center din Budpaesta, Romani CRISS-Centrul Romilor pentru Interventie Social si Studii din Bucuresti etc.
3 Vezi Institutul pentru o Societate Deschisa, Programul de Monitorizare a Procesului de aderare la UE: Protectia
Minoritatilor, OSI, Budapesta, septembrie 2001, disponibila si la adresa http://www.eumap.org
4 Vezi Parlamentul European, ’’Anual Report on human rights in the world, in 2000’’ si ’’European Union Human Rights
Policy’’, 2001, Comitetul pentru Politica Extern , Drepturile Omului, Securitate Comun i Politica de Ap rare, Raportor: Matti
Wuori, A5-0193/2001, 30 mai 2001.

Un progres considerabil în combaterea discrimin rii etnice i rasiale s-a realizat prin adoptarea de
c tre Consiliul Uniunii Europene a Directivei 43/2000 “implementând principiul tratamentului egal al
persoanelor, indiferent de originea lor rasial sau etnic .”5 Directiva 43, ”prima interdic ie regional
a discrimin rii pe baza rasei sau etniei, define te discriminarea în sens larg i instituie standarde
liberale pentru dovedirea i repara ia eficient a înc lc rii acestora.”6 Prevederile sale trebuie
transformate în legi interne de c tre toate statele membre ale UE pân în 2003 iar ca parte a
acquis-ului comunitar, statelor candidate li se cere s î i modifice propriile legi i institu ii în
conformitate cu prevederile Directivei.
“Discriminarea pe motiv de ras , culoare sau etnie ("discriminarea rasial ") este întotdeauna o
înc lcare a drepturilor omului. Potrivit defini iei date de Conven ia Interna ional pentru Eliminarea
Tuturor Formelor de Discriminare Rasial (CIETFDR), principala lege interna ional care interzice
discriminarea, termenul "discriminare rasial " înseamn orice distinc ie, excludere, restric ie sau
preferin bazat pe ras , culoare, descenden sau origine na ional ori etnic , care are scopul
sau efectul de a anula sau diminua recunoa terea sau exercitarea, pe picior de egalitate, a
drepturilor omului i libert ilor fundamentale în domeniul politic, economic, social, cultural sau altul
al vie ii publice. Drepturile membrilor minorit ilor rasiale, etnice i na ionale la egalitate în fa a legii
i la protec ie egal în fa a legii sunt fundamentale pentru principiul nediscrimin rii. Legisla ia
interna ional interzice discriminarea rasial într-o serie de domenii incluzând i asigurarea
accesului la bunuri i servicii publice. Statele au obliga ia pozitiv de a preveni, pedepsi i remedia
discriminarea rasial .
În legisla ia european actual se vorbe te de discriminare "direct " i "indirect ". Potrivit recent
adoptatei Directive a Uniunii Europene pentru Egalitatea Raselor (Directiva 2000/43/EC, privind
"implementarea principiului de tratament egal între persoane indiferent de originea lor rasial sau
etnic ") "discriminarea direct " apare "atunci când o anumit persoan este tratat mai pu in
favorabil decât este, a fost sau urmeaz s fie tratat o alta, într-o situa ie comparabil pe baza
originii rasiale sau etnice". Exemplu poate fi un birou de ocupare a for ei de munc a c rui politic
este s refuze s accepte solicitan i romi sau un birou de distribuire de locuin e care în mod
inten ionat i organizat atribuie romilor locuin e sub-standard.
"Discriminarea indirect " apare "acolo unde o prevedere, un criteriu sau o practic aparent neutr
dezavantajeaz într-un fel sau altul persoanele de o anumit ras sau etnie fa de celelalte
persoane, cu excep ia cazului în care prevederea, criteriul sau practica este justificat obiectiv de
un scop legitim i mijloacele de a atinge acel scop sunt potrivite i necesare". Exemplu poate fi un
magazin care interzice persoanelor cu fuste lungi s intre în incinta sa sau un birou guvernamental
în care este interzis accesul persoanelor care au capul acoperit. Aceste reguli, de i în aparen
neutre cu privire la etnie, pot de fapt s dezavantajeze în mod dispropor ionat membrii unui anumit
grup minoritar, care au tendin a s poarte fuste lungi sau basmale.
Multe persoane cred c romii nu au cum s sufere de discriminare întrucât Constitu ia sau alte legi
declar discriminarea drept ilegal sau îi recunosc explicit pe romi drept o minoritate. Aceasta este
o în elegere gre it a ideii de discriminare, dup cum aceasta este aplicat în prezent în Europa.
Doar pentru ca într-o ar exist prevederi constitu ionale sau legale interne care interzic
discriminarea nu înseamn c discriminarea nu are loc. Existen a unei legi împotriva discrimin rii
nu înseamn c este imposibil ca o persoan s sufere o discriminare - înseamn doar c exist

5 Directiva Consiliului, 2000/43/EC, adoptat de c tre Consiliul Uniunii Europene la data de 29 iunie 2000, publicata in
jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, Official Journal SOC 221 JAI 67.
6 Vezi Institutul pentru o Societate Deschisa, Monitorizarea procesului de aderare la UE: Protec ia minorit ilor, OSI
Budapesta, 2001, pag. 16.

un instrument de lupt împotriva discrimin rii. Într-un num r foarte mic de situa ii, discriminarea
poate s nu fie ilegal .
În leg tur cu discriminarea direct , aceasta apare în ceea ce este cunoscut drept excep ia
"calific rii ocupa ionale veritabile". De exemplu, se poate s nu fie ilegal s pui condi ia ca
solicitan ii pentru un post de Rabin s fie de credin iudaic sau ca solicitan ii pentru un post de
lucr tor cu tineri romi s fie rom. În acela i fel, în anumite cazuri, legea permite discriminarea
indirect . Când persoana care formuleaz plângerea a considerat c o anumit practic
dezavantajeaz dispropor ionat un grup rasial sau etnic, atunci persoana r spunz toare are
obliga ia legal de a dovedi c practica urm re te un scop legitim i c este propor ional i
rezonabil . Un exemplu poate fi un antier de construc ii, la care to i muncitorii au obliga ia s
poarte c ti de siguran . Aceast politic ar putea discrimina indirect anumite grupuri la care este
interzis acoperirea capului. Totu i, angajatorul ar putea justifica aceast condi ie ar tând c în
acest caz, scopul legitim este de a asigura protec ia muncitorilor, ca cerin este propor ional cu
riscul i c purtarea de c ti dure este o cerin rezonabil , conform reglement rilor de protec ie a
muncii. 7
Exist un num r de instrumente dezvoltate pentru a ajuta victimele discrimin rii rasiale. Acestea
includ:- legi anti-discriminare interne;- alte legi interne care nu in neap rat de discriminare, dar
care pot fi aplicate în cazuri de discriminare, cum ar fi legile care protejeaz demnitatea uman ;legi interna ionale, printre care: Conven ia Interna ional pentru Eliminarea tuturor formelor de
Discriminare Rasial (CIEDR), în special articolul 14, care permite Comitetului pentru Eliminarea
Discrimin rii Rasiale s analizeze comunic rile venite de la indivizi sau grupuri privind înc lcarea
Conven iei; Conven ia Interna ional privind Drepturile Civile i Politice interzice discriminarea prin
prevederile articolului 26: ”legea va interzice orice discriminare i va garanta tuturor persoanelor o
protec ie egal i efectiv împotriva discrimin rii…’’ Conven ia European pentru Drepturile Omului
(CEDO): articolul 14 din CEDO interzice discriminarea în leg tur cu drepturile garantate de
Conven ie. Protoculul Nr. 12 la CEDO, care a fost deschis spre semnare în 2000, va ad uga o
interdic ie cuprinz toare a discrimin rii în aplicarea oric rui drept oferit de lege, în urma ratific rii
sale de zece state membre ale Consiliului Europei.8
Cateva repere despre lucrare
Lucrarea de fata incearca sa puna in evidenta, prin raportarea la sistemul de protectie impotriva
discriminarii, romii ca subiect vulnerabil al acestui fenomen, in contextul legislativ recent adoptat in
Romania. „Combaterea discriminarii prin proceduri judiciare” isi propune sa evidentieze modul in
care cazurile de discriminare etnica din Romania au fost solutionate de instantele de judecata si in
special de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.
Structura acestei lucrari este pliata oarecum pe modul in care problematica legislatiei antidiscriminare a fost pusa in discutie in cadrul societatii noastre, implicarile si dezbaterile din cadrul
societatii civile, adoptarea acestei legislatii si nu in ultmul rand implementarea aceastei in
Romania. Dincolo de aceste considerente lucrarea pune in evidentamodul in care legislatia antidiscriminare romaneasca a fost modificata in sensul indeplinirii standardelor prevazute in legislatia
Europeana in contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Vezi Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC), “Cum s recunoa tem i s combatem discriminarea rasial : Un
scurt ghid pentru persoanele care activeaz în domeniul drepturilor romilor”, ERRC, 2001, disponibila la adresa:
http://www.errc.org. (Accesat 20 ianuarie 2002)
8 Citat din Dezideriu Gergely, Practici Pozitive: Jurisprudenta internationala privind discriminarea romilor in accesul la locuri
publice, 2002, publicatie finantata de OSCE-Biroul pentru institutii Democratice si drepturile Omului
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De altfel, prima parte a lucrarii abordeaza subiectul discriminarii romilor din Romania din
perspectiva institutiilor internationale si in special procesul adoptarii legislatiei anti-discriminare
urmat de o analiza a principalei institutii ce se ocupa cu implementarea acesteia, respectiv
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.
In cea de a doua parte, lucrarea analizeaza si prezinta deciziile institutiilor in peste 50 de cazuri
care se intind pe o perioada cuprinsa anterior adoptarii legislatiei anti-discriminare, ulterior
adoptarii pana la infiintarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii si ulteror infiintarii
Consiliului National. Deciziile institutiilor sesizate in legatura cu situatii de discriminare variaza de la
hotararile instantelor de judecata, pana la acte ale autoritatilor publice locale, Oficii pentru Protectia
Consumatorului si Hotarari ale Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.
Cui se adreseaza aceasta lucrare?
O intrebare pertinenta cu privire la prezenta lucrare ar fi in primul rand, cui se adreseaza. Aceast
lucrare nu î i propune s se constituie ca un studiu comprehensiv privind problematica
discrimin rii. Ceea ce se urm re te prin aceast lucrare de jurisprudenta este cadrul legislativ în
care un caz de discriminare poate fi solu ionat pozitiv în contextul general al legisla iei europene
privind combaterea formelor de discriminare, în spe Directiva nr.43/20009 i în contextul legislativ
intern, (n.n. Romania) în care s-a produs fapta discriminatorie.
Solu ionarea cu succes a unui caz de discriminare poate fi un motiv pentru persoane care sunt
discriminate de a- i sus ine eforturile în rezolvarea propriilor cazuri, inclusiv, în fa a instan elor de
judecat interne cu riscul de a alege o cale costisitoare, atât din punct de vedere material, cât i
temporal, care se poate finaliza în defavoarea sa. Existen a sau inexisten a mecanismelor de
sanc ionare a discrimin rii ca organisme specializate, alternative instan elor de judecat în
solu ionarea cazurilor de discriminare, func ionarea sau disfunc ionalitatea acestor mecanisme
constituie obiectivele acestei lucr ri în sensul analizei avantajelor oferite victimelor discrimin rii. Pe
de alt parte, lucrarea se constituie ca o selec ie de cazuri ce vizeaza aceeasi materie, scopul
acestui studiu comparativ fiind unul de analiz , ce poate fi un intrument de lucru pentru ONG-urile
i persoanele care acord asisten legal victimelor discriminarii. Nu în ultimul rând, aceast
lucrare se adreseaz victimelor discrimin rii pentru a le acorda sprijin în utilizarea mijloacelor
oferite de lege in vederea ob inerii repar rii prejudiciului creat prin discriminare.
In aceeasi masura, lucrarea este un punct de referinta si pentru guvernele statelor aflate in
procesul de adoptare al legislatiei anti-discriminare. Din aceasta perspectiva, lucrarea este un
mijloc de persuasiune in recunoasterea la nivel national a problematicii discriminarii minoritatii
romilor, in adoptarea masurilor legislative la nivel national privind sanctionarea discriminarii si
implementarea acestora prin mecanisme independente precum si adoptarea de politici publice
secundare privind prevenirea si combaterea discriminarii. Un alt grup careia se adreseaza lucrarea
il constituie persoanele ca activeaza in domeniul drepturilor omului, in special, avocati, experti,
activisti sau cercetatori.

Vezi Directiva 2000/43/EC cu privire la implementarea pricncipiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de originea
rasiala sau etnica, adoptat de c tre Consiliul Uniunii Europene la data de 29 iunie 2000, publicata in Jurnalul Oficial al
Comunitatilor Europene, 19 iulie 2000, L 180/22.
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Capitol I: Respectarea drepturilor omului si protectia
impotriva discriminarii in Romania: o perspectiva a Uniunii
Europene in 1998 - 2004
Sectiunea I: Drepturile omului si protectia minoritatilor pe agenda Uniunii
Europene
Singura grani a Uniunii Europene o constituie democra ia i drepturile omului. Uniunea este
deschis doar pentru acele ri care respect valorile fundamentale, cum ar fi alegerile libere, care
manifest respect pentru minorit i i pentru statul de drept10.
Extinderea geografic a Europei a fost înso it de o extindere paralel a în elegerii semnifica iei
Uniunii; de la un acord eminamente economic, Uniunea a evoluat spre o alian politic bazat pe
valori comune. În documentele de înfiin are ale Comunit ii s-a acordat prea pu in aten ie
drepturilor i libert ilor fundamentale11.
În timp îns , i mai ales ca r spuns la solicit rile de extindere, Uniunea Europeana i-a articulat din
ce în ce mai mult aspira ia de a reprezenta nu doar stabilitatea i prosperitatea, dar i valorile
democratice, culminând prin adoptarea unor criterii politice explicite de admitere ca membru, la
Consiliul de la Copenhaga în 1993, printre care i „respectarea i protec ia minorit ilor“.
Consecin a imediat a declara iei de la Copenhaga a fost aceea c statelor candidate li s-a cerut
s demonstreze c asigur protec ia minorit ilor pentru a putea accede la UE. Aceasta a dus la o
am nun it considerare a situa iei minorit ilor vulnerabile din statele candidate i a declan at o
intens activitate a guvernelor acestor state, fiecare adoptând programe de îmbun t ire a situa iei
minorit ilor sau de promovare a integr rii acestora în societate. O alt consecin a fost
constatarea faptului c aten ia pe care UE îns i o acord protec iei minorit ilor este insuficient
i se aplic cu insuficient consecven . Astfel, procesul de aderare a f cut foarte mult în sensul
identific rii problemelor legate de rela ia majorit ii cu minorit ile i în cel al determin rii unor
schimb ri semnificative.
Institu iile UE subliniaz în mod consecvent avantajele pe care le prezint multiculturalitatea i
diversitatea, valori ce implic adoptarea unei astfel de abord ri12.Cu toate acestea, de i în mod
clar aceasta este atitudinea UE, standardele de protec ie a minorit ilor necesit o articulare mai
clar . Uniunea nu a adus la un numitor comun for a angajamentului s u retoric fa de valorile i
cuprinderea democratic i clarificarea comprehensiv a con inutului acestor valori în politic i în
practic . Cel pu in, pentru a clarifica faptul c respectul pentru minorit i i protec ia acestora este
o valoare fundamental a UE, criteriile de la Copenhaga – printre care i „respectul pentru
Sectiunea I este citata din Open Society Institute: „Monitorizarea procesului de aderare la Uniunea European : Protec ia
minorit ilor în România, Budapesta, 2001; vezi „Viitorul Uniunii Europene – Declara ia de la Laeken“, disponibil la
adresa:<http://europa.eu.int/futurum/documents/offtext/doc151201_en.htm>, (accesat 19 septembrie 2002)
11 „Tratatele de constituire nu au cuprins prevederi speciale legate de drepturile fundamentale. Meritul pentru constituirea
treptat a unui sistem de garan ii referitoare la drepturile fundamentale în cadrul Uniunii Europene revine Cur ii de Justi ie“.
Vezi <http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/a10000.htm>, (accesat 5 octombrie 2002)
12 De exemplu, un reprezentant al Comisiei a afirmat c „respectul fa de diversitatea cultural
i lingvistic este un element
cheie al Uniunii, în prezent incorporat în Articolul 21 al Cartei Drepturilor Fundamentale.“ Întrebare adresat în scris E3418/01 Comisiei de c tre Ionnis Marinos (PPE-DE) la 21 decembrie 2001, C 147 E/174, Jurnalul Oficial al Comunit ilor
Europene, 20 iunie 2002
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minorit i i protec ia acestora“ – ar trebui integrate deplin în standardele UE existente13 i este
necesar stabilirea unor mecanisme mai eficiente pentru monitorizarea respect rii de c tre toate
statele membre UE a standardelor referitoare la drepturile omului i ale minorit ilor14

Sectiunea II: Rapoartele Comisiei Europene privind respectarea drepturilor
omului si situatia romilor in Romania15
Capitolul “Drepturile minoritatilor si protectia minoritatilor” din Raportul Comisiei Europene
analizeaz problematica minoritatilor in Romania, inclusiv a Romilor. Din acest punct de vedere, o
constanta prezenta in Rapoartele Comisiei din perioada 1998-2004 este identificarea discriminarii
manifestate impotriva persoanelor apartinand minoritatii etnice a Romilor. In toate aceste rapoarte
sunt exprimate motive de îngrijorare in ceea ce priveste numeroasele exemple de discriminare in
diversele sfere ale vie ii, in educatie sau munca, brutalitatea Politiei16, hartuirea si violenta
îndreptata impotriva Romilor17, discriminarea in accesul la locuri publice sau in anunturile
publicitare de angajare18.
13 Cerin a de a demonstra c „respectul pentru minorit i i protec ia acestora“ nu se reg se te în documente interne UE
obligatorii pentru statele membre. Art. 6(1) al Tratatului de Unificare European (TEU) define te principiile „comune ale
statelor membre“ ca fiind cele de „libertate, democra ie, respectarea drepturilor omului i a libert ilor sale fundamentale,
precum i a statului de drept“. Art. 49 TEU explic clar c doar un stat european „care respect principiile prev zute în
Articolul 6(1) poate solicita aderarea la Uniune“. Carta UE a Drepturilor i Libert ilor Fundamentale nu men ioneaz în mod
explicit drepturile minorit ilor
14 Pentru o articulare recent
i foarte sugestiv a nevoii pentru astfel de mecanisme, vezi J. Swiebel, „Raport Provizoriu
asupra respect rii drepturilor omului în UE, 2001, 2001/2014(INI), Parlamentul European, 27 august 2002
15 Sectiunea II este parte componenta a Raportului Anual Romani CRISS 2002/2003 “Respectarea drepturilor omului in
Romania”
16 Vezi Raportul Comisiei Europeane, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”,1998, Capitolul „Drepturile omului
si protectia minoritatilor”: “in timp ce unele progrese au fost realizate in reforma politiei, cazuri de tratament inuman sau
degradant din partea politiei in special impotriva romilor, copiilor, homosexualilor si puscariasilor continua sa fie raportate de
mai multe organizatii. Controlul judiciar asupra activitatilor politiei trebuie sa fie intarit
17 Vezi Raportul Comisiei Europeane, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”,1999, Capitolul „Drepturile
minoritatilor si protectia minoritatilor”, pag. 19: “Prejudecatile impotriva romilor sunt inca larg raspandite. Romii continua sa fie
unul dintre grupurile sociale cele mai expuse, iar actuala criza economica le-a afectat conditiile de viata. Oficial, discriminarea
este interzisa prin lege. Totusi, in practica sunt numeroase exemple de discriminare in domeniul educatiei si al locurilor de
munca. Realitatea arata brutalitatea politiei, prejudecati, hartuire rasiala, dar e greu de cuantificat. Pe de alta parte, sunt si
exemple de discriminare pozitiva in sistemul educational, desi acestea sunt inca proiecte pilot. S-a infiintat un Comitet Interministerial pentru Minoritatile Nationale si a contribuit la intarirea mecanismului participarii romilor in procesul de luare a
deciziilor care ii privesc pe romi. Comunitatea roma a infiintat un Grup de Lucru al Asociatiilor de Romi care include
reprezentanti alesi ai comunitatii, facilitand astfel legatura cu autoritatile publice. Departamentul pentru protectia minoritatilor
nationale si Grupul de Lucru au semnat un acord de elaborare a unei strategii pentru protectia minoritatii romilor. Grupul de
lucru al asociatiilor de romi a delegat 8 experti romi ca membri ai unui sub-comitet al Comitetului pentru Minoritati Nationale.
In timp ce se realizeaza un progres in stabilirea unui cadru institutional pentru imbunatatirea situatiei romilor, pe teren
lucrurile se misca foarte greu. Este important ca atat guvernul, cat si comunitatea roma sa se implice in continuare in
elaborarea si implementarea strategiei pentru protectia romilor. Trebuie acordata atentie speciala pentru aplicarea masurilor
prevazute la nivel local si regional, si sa fie bugetate corespunzator.
In acelasi sens, Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”, 2000, Capitolul „Drepturile
minoritatilor si protectia minoritatilor”, pag. 24: “Romii sunt inca supusi discriminarii in societatea romaneasca. Totusi,
anagajamentul guvernului de a se ocupa de aceasta situatie ramane scazut si s-au inregistrat progrese slabe in acest
domeniu de la ultimul raport. Parteneriatul de aderare din 1999 a identificat dezvoltarea unei strategii guvernamentale pentru
romi ca prioritara in Romania. In ciuda acestui fapt, s-a amanat lucrul pe asemenea strategie, iar pregatirile sunt inca intr-o
faza timpurie. Recent infiintatul Sub-comitet Inter-ministerial pentru Romi s-a intrunit in timpul perioadei de raportare, dar s-a
dovedit incapabil sa aiba rezultate substantiale. Departamentul pentru Protectia Minoritatilor a elaborat un memorandum
politic, impreuna cu reprezentantii romilor – insa, desi depus in martie 2000, nu a fost aprobat de guvern. Unul dintre
progresele realizate in ultimul an a fost o initiativa a Ministerului Educatiei de a imbunatati accesul romilor la educatie prin
alocarea unui numar de locuri pentru romi in licee, scoli profesionale, colegii si universitati. Recenta ordonanta
guvernamentala care interzice toate formele de discriminare este si ea o potentiala dezvoltare in combaterea discriminarii

Raportul Comisiei Europene in 1998
In ceea ce priveste cadrul legislativ si politicile publice privind imbunatatirea situatiei romilor,
Raportul Comisiei Europene din 1998 apreciaza ca “in temeni generali, protectia minoritatilor in
Romania ramane satisfacatoare, cu o mare exceptie in ceea ce priveste Romii”.19 Raportul
mentioneaza ca “discriminarea impotriva celor mai multi membrii ai minoritatii rome din Romania
ramane foarte raspandita; in timp ce au fost inregistrate imbunatatiri, trebuie notat ca un Comitet
interministerial pentru minoritati nationale a fost infiintat printr-o Hotarare de Guvern in august
1998, in timp ce subcomitetul responsabil pentru elaborarea unei strategii pentru integrarea
Romilor s-a intrunit pentru prima oara in septembrie 1998”20. In continuare, raportul din 1998
precizeaza faptul ca “nu exista inca date de incredere privind numarul romilor din Romania, dar
apreciaza ca ei constituie o parte importanta a populatiei generale (estimata la cateva milioane). In
timp ce masurile luate de autoritatile romane reflecta continua angajare pentru protectia drepturilor
minoritatilor, integrarea sociala si economica a romilor presupune suplimentarea unor eforturi
substantiale. Prejudecatile impotriva romilor raman larg raspandite si necesita o abordare
comprehensiva pentru a inregistra imbunatatiri pe termen mediu. Departamentul pentru Minoritati
din cadrul Guvernului trebuie sa fie intarit sub aspectul resurselor umane si financiare”.
In concluzie raportul Comisiei Europene din 1998 confirma faptul ca “Romania indeplineste criteriul
politic stabilit in Copenhaga. Insa precizeaza faptul ca multe raman de facut in ceea ce priveste
eradicarea coruptiei, imbunatatirea modului de lucru al instantelor de judecata si protectia
libertatilor individuale si drepturile romilor”21.
Raportul Comisiei Europene in 1999
Raportul din 1999 saluta constituirea Comitetului Interministerial pentru Minoritati Nationale, ca
mecanism de încurajare a particip rii romilor in procesul de decizie privind romii si constituirea
Grupului de Lucru al Asociatiilor Romilor (GLAR). In acelasi sens, se mentioneaza Acordul pentru
elaborarea strategiei privind situatia romilor, încheiat intre Departamentul pentru Protectia
Minoritatilor (DPMN) si GLAR insa, in ciuda acestor eforturi, Raportul consemneaz procesul lent
de dezvoltare al acestor ini iative si politici publice.22

fata de comunitatea roma. Oficiul National pentru Romi are personal si resurse bugetare extrem de limitate – desi acordul de
aderare din 1999 a prevazut identificarea de sprijin financiar adecvat pentru programele care se ocupa de romi ca prioritate
pe termen scurt. Biroul trebuie intarit pentru a-si indeplini functia, iar in acest domeniu mai trebuie lucrat.
In concluzie, tratamentul fata de minoritatile din Romania este polivalent. Lipsa progresului in privinta combaterii discriminarii
impotriva romilor este un subiect care s-a abordat in precendentele rapoarte, dar inca nu s-a rezolvat adecvat. Pe de alta
parte, tratamentul fata de alte minoritati s-a imbunatatit considerabil printr-o seri de initiative progresiste.”
18 Vezi Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”, 2001, Capitolul „Drepturile minoritatilor si
protectia minoritatilor”, pag. 29, 30; Citat din Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”, 2002,
Capitolul „Drepturile minoritatilor si protectia minoritatilor”, pag. 35,36; in acelasi sens vezi Romani CRISS, Raport Anual
2001, disponibil la adresa www.romanicriss.ro
19 Citat din Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”,1998, Capitolul „Drepturile minoritatilor si
protectia minoritatilor”
20 Idem
21 Idem
22 Vezi Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”,1999, Capitolul „Drepturile minoritatilor si
protectia minoritatilor”

Raportul Comisiei Europene in 2000
Raportul din 2000 se focalizeaz pe activitatea Comitetul Interministerial privind Romii, apreciind
lipsa de rezultate semnificative a acestuia precum si întârzierile in elaborarea Strategiei. Referitor
la memorandumul politic semnat de reprezentan ii romilor si DPMN, se remarca faptul ca pana in
martie 2000, aceasta nu fusese aprobat de Guvern. Aspectele pozitive apreciate in Raport se
refera la masurile afirmative dispuse de Ministerul Educa iei si adoptarea Ordonantei de Guvern
privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. Mentionand progresele
inregistrate in imbunatatirea situatiei minoritatilor, Comisia Europena considera ca in ceea ce
priveste discriminarea romilor, a a cum s-a men ionat si in Rapoartele de Progres anterioare,
problema a fost insuficient abordata.23
Raportul Comisiei Europene in 2001
In mod evident, Raportul din anul 2001 saluta adoptarea „strategiei nationale pentru imbunatatirea
situatiei Romilor din Romania”, un document comprehensiv si de calitate, elaborat impreuna cu
organizatiile Romilor, ceea ce inseamna îndeplinirea unui element cheie in criteriile politice
cuprinse in Parteneriatul de Accesiune la UE încheiat in 1999. In acelasi timp, Comisia atrage
atentia asupra neintelegerilor dintre organizatiile romilor, ceea ce poate constitui un obstacol in
implementarea strategiei. Un alt element eviden iat de Comisie îl constituie masurile ce urmeaz a
fi adoptate, avand in vedere faptul ca Strategia privind Romii inca nu a fost implementata iar
legislatia anti-discriminare de i in vigoare, nu este opera ionala.24
Raportul Comisiei Europene in 2002
Raportul din 2002 urmareste procesul de implementare al Strategiei Nationale pentru
imbunatatirea situatiei romilor, apreciind progresele inregistrate in acest sens. Sunt mentionate
infiintarea structurilor privind implementarea Strategiei, Birourile Judetene pentru Romi, exper ii
romi anagajati si consilierii pe problema romilor din Prefecturi, Comisiile Ministeriale pentru Romi si
infiintarea legala a mediatorului sanitar precum si a mediatorului colar. Sunt mentionate si
aspectele negative ce in de lipsa fondurilor in implementarea Strategiei, absenta unei coordon ri a
Vezi Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”,2000, Capitolul „Drepturile minoritatilor si
protectia minoritatilor”, Vezi Romani CRISS, Raport anual 2001, disponibil la adresa www.romanicriss.ro
24 Vezi Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”, 2001, Capitolul „Drepturile minoritatilor si
protectia minoritatilor”: “de la ultimul Raport, guvernul a demarat cateva initiative care se adreseaza problemelor cu care se
confrunta minoritatea romilor. Cea mai importanta dintre ele a fost adoptarea, in aprilie 2001 a Strategiei Nationale de
Imbunatatire a Situatiei Romilor – ceea ce inseamna ca Romania a indeplinit una dintre prioritatile politice cheie ale
Parteneriatului de accesiune din 1999. Strategia este un document calitativ si comprehensiv care a fost elaborat impreuna cu
organizatiile de romi si salutat de acestea. Strategia este realizata pe o perioada de 10 ani si propune un plan de masuri
pentru primii patru ani. Punctul de inceput al documentului este recunoasterea clara ca discriminarea romilor constitutie o
problema serioasa in Romania. Continua prin stabilirea unor obiective ce includ schimbarea perceptiilor publice negative,
imbunatatirea conditiilor de viata ale romilor si incurajarea participarii romilor la toate aspectele societatii civile. Se
anticipeaza ca ONG-urile rome vor juca un rol activ in implementarea strategiei. In acelasi timp, lipsa unitatii dintre
organizatiile de romi poate consititui un obstacol in implementarea strategiei. Pasii viitori vor schita un plan operational si vor
asigura alocarile necesare de buget.
In ciuda acestor dezvoltari, discriminarea romilor este inca larg raspandita – desi se manifesta prin incidente individuale, nu
institutionalizate. Organizatiile pentru apararea drepturilor omului au documentat exemple de hartuire a romilor, ca indivizi,
cat si intrega comunitate din partea politiei. Discriminarea sociala se manifesta deseori prin interzicerea accesului romilor in
locuri publice, desi este ilegal, prin oferte de serviciu care exclud expilicit aplicanti romi. Totusi, se impun actiuni importante si
in alte domenii: strategia romilor nu s-a implementat inca; legislatia anti-discriminare a fost adoptata, dar nu este inca
operationala…iar demilitarizarea politiei nu a inceput inca.”
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mecanismelor de implementare a acesteia si solu ionarea problemei locuintelor in contextul
strategiei. Legat de acest din urma element, raportul face trimitere la inten iile unor autoritati locale
de segregare a comunitatilor de romi, mentionand respingerea ferma a acestor acuza ii de catre
Guvern. De i legislatia anti-discriminare inca nu este opera ionala, se mentioneaza primele
sanc iuni aplicate angajatorilor si ziarelor care au publicat anun uri discriminatorii.25
Raportul Comisiei Europene in 2003
Raportul din 2003 mentioneaza faptul ca in perioada de raportare guvernul a continuat
implementarea Strategiei Romilor (adoptata in 2001), desi rezultatele au fost inegale. In sectorul
sanatatii s-a realizat un progres major prin recunoasterea oficiala a profesiei de “mediator sanitar”,
fiind formati si angajati 166 de mediatori. In domeniul politicii de ocupare a fortei de munca,
Agentia Nationale de Ocupare a Fortei de Munca si birourile sale din teritoriu au demarat o
cooperare activa cu Birourile Judetene pentru Romi cu scopul de a imbunatati accesul pe piata
fortei de munca (desi pana la aceasta data s-au inregistrat progrese limitate). De asemenea, s-au
initiat si programe de formare profesionala pentru romi. Totusi, sunt necesare si alte reforme care
sa mareasca oportunitatile de angajare pentru multi romi care nu au absolvit clasele obligatorii. In
sectorul educational s-a modificat legislatia astfel incat sa ofere programe pentru romii care nu au
frecventat scoala. Programele nationale includ si locuri speciale pentru liceenii si studentii romi.
Progresele in alte sectoare prevazute in Strategia pentru romi au fost limitate din cauza lipsei de
politici clare si finantari limitate. Ca parte a reorganizarii guvernului, responsabilitatea pentru
problemele romilor s-a mutat la Secretariatul General al Guvernului. Acesta schimbare este posibil
Vezi Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”, 2002, Capitolul „Drepturile minoritatilor si
protectia minoritatilor”; n.n. men ionam ca primele sanc iuni aplicate in Romania privind discriminarea romilor au fost obtinute
in urma plangerilor depuse de Romani CRISS, paradoxal, in baza unor prevederi legale din alte acte normative si nu a celor
prev zute de O.G. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare; in acest sens vezi Romani
CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Romania Libera, CRISS vs. Milenium Radauti etc. disponibile la adresa
www.romanicriss.org; ERRC, Roma Rights nr.1-2 din 2003 disponibil la adresa www.errc.org; Comisia Europeana, „Raport
de progres in procesul de accesiune la UE”, 2002, Capitolul „Drepturile minoritatilor si protectia minoritatilor”, pag. 35,36: “ in
timpul perioadei la care se face referire, au continuat sa aiba loc progrese in privinta tratamentului fata de minoritati… s-au
facut pasi importanti in implementarea Strategiei Nationale de Imbunatatire a Situatiei Romilor, cu scopul de a se adresa
situatiei dificile cu care se confrunta comunitatea roma. Discriminarea romilor continua sa fie larg raspandita in societatea
romaneasca, iar inegalitatile sociale la care este supusa comunitatea roma raman considerabile. Guvernul a realizat un
progres constant in implementarea strategiei romilor de anul trecut, care se adreseaza explicit discriminarii. In timpul
perioadei de raportare, structurile pentru implementarea strategiei romilor s-a infiintat progresiv. La nivel judetean, birourile
pentru romi prevazute in strategie au devenit operationale. Peste 400 de romi au fost angajati ca experti, responsabilitatile
acestor fiind clarificate si toate cele 42 de birouri au elaborat Planuri de Actiune pentru perioada 2001-2004. Partida Romilor
a fost principalul interlocutor al desemnarilor in aceste functii si trebuie facute eforturi de intensificare a implicarii altor
organizatii rome. La nivel national s-a infiintat 15 comisii in cadrul ministerelor sau agentiilor nationale pentru implementarea
strategiilor sectoriale. Pe langa expertii din ministere, aceste comisii includ si un membru delegat de organizatii rome.
Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei au fost si ele active in implementarea strategiei. O inovatie special importanta a
fost stabilirea de mediatori scolari si sanitari, facilitand accesul imbunatatit al romilor la servicii publice in general si educatie
si sanatate in particular. De asemenea, s-a realizat un acord cu Ministerul de Interne de a angaja 100 ofiteri de politie din
comunitatile de romi in decursul anului 2002.
Contrar acestui cadru pozitv, slabiciunea implementarii strategiei romilor este ca nivelurile de finantare stipulate in
documentul original nu au fost disponibile. Lipsa sprijinului financiar inseamna imposibilitatea indeplinirii multor dintre
activtatile prevazute si restrictionarea eforturilor la actiuni mai putin ambitioase si costisitoare. Alte ingrjorari le constituie
absenta mecanismelor eficiente de coordonare. Fara acestea succesul strategie se va baza pe abordarile individuale luate
de diferitele institutii implicate. Unul dintre aspectele strategiei este ca nu s-a adresat satisfacator problemei locuintelor.
Aceasta este una dintre problemele care afecteaza mare parte din comunitatea roma, majoritatea dintre ei locuind in conditii
inacceptabile, fara conditii de baza sau securitatea unei chirii. Anumite autoritati locale s-au folosit de aceasta situatie si au
incercat sa mute romii in cartiere speciale, dar guvernul a respins ferm orice forma similare de segregare. Desi cadrul legal
care se adreseaza discriminarii impotriva romilor nu este inca pe deplin operational, instantele de judecata au decis pentru
prima data impotriva angajatorilor si ziarelor care au pubicat oferte de munca discriminatorii.”
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sa ofere chestiunii romilor un profil politic mai ridicat – desi aceste schimbari organizationale au si
intarziat alocarile de la bugetul de Stat pentru Strategia Romilor. Increderea Guvernului in Partida
Romilor de a implementa si monitoriza strategia este un motiv de ingrijorare, deaorece a condus la
o excludere efectiva a altor organizatii de romi.26

Sectiunea III: Situatia respectarii Drepturilor Omului in Romania din
perspectiva Comisiei Europene in 2003
In ceea ce priveste problematica drepturilor omului Raportul Comisiei Europene din 2003
mentioneaza faptul ca: „Romania continua sa respecte drepturile omului si lbertatile fundamentale.
Aceasta a fost concluzia Opiniei din 1997 si a rapoartelor ulterioare si s-a confirmat in ultimul an.
Sectiunea urmatoare se axeaza pe cele mai importante progrese de la ultimul raport incoace.
Romania a ratificat principalele conventii de drepturile omului. Conventia Europeana a Drepturilor
Omului (CEDO) a avut un efect direct asupra Romaniei, dar raman anumite dificultati in aplicarea
ei deplina.
In 2003, Romania a ratificat Protocolul Aditional nr. 13 la CEDO privind abolirea pedepsei cu
moartea in toate circumstantele. Dupa cum s-a raportat, Romania a semnat, dar nu a ratificat inca
Protocolul nr. 12 la CEDO care interzice discriminarea indiferent de criterii. Romania a recunoscut
formal competenta Comitetului ONU pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale in conformitate cu
Conventia Internationala pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare (1965).
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a realizat progrese semnificative in primul sau
an de activitate, demonstrandu-si autoritatea prin adoptarea de decizii care sanctioneaza cazurile
de discriminare. Noi stipulari legale au clarificat responsabilitatile Consiliului National. Totusi, un
numar de lipsuri din cadrul legislativ care au fost mentionate in Raportul de anul trecut nu a fost
rezolvat inca. (ex. discriminarea indirecta si inversarea sarcinii probei). Si cadrul legal trebuie
revizuit pentru a clarifica rolul Consiliului National in ceea ce priveste institutiile publice.27 De la
inceperea activitatilor in august 2002, Consiliul National a primit peste 450 de petitii. A realizat 37
de anchete si, dintre acestea, a aplicat sanctiuni in 31 de cazuri. Totusi, autoritatea legala a
Consiliului National de a emite sanctiuni este neclara. In general, este necesara o transparenta mai
mare privind modul in care Consiliul National isi indeplineste activitatile”. Desi membrii personalului
existent au demonstrat o motivatie considerabila si abilitate in indeplinirea functiilor, per total,
resursele de personal sunt limitate si nu pot face fata mandatului ambitios al Consiliului. Trebuie
acordata o atentie speciala clarificarii rolurilor departamentelor tehnice si intarirea departamentelor
legale si de anchete. Dupa cum s-a mentionat in raportul de anul trecut, faptul ca Consiliul National
ramane administrativ in subordonarea guvernului pare sa ii limiteze capacitatea de a actiona
indpendent. Doar un singur membru al Colegiului Director provine din grupurile vulnerabile care
constitutie mandatul Colegiului.28
In ceea ce priveste Politia, Raportul precizeaza: implementarea legilor pentru statutul politistilor si
organizarea si functionarea politiei romane (adoptat in vara lui 2002) a inceput in perioada de
raportare. Acesta marcheaza un pas important in reforma fortelor de politie romane. Conform
noului statut, politistii sunt ofiteri publici civili care actioneaza dupa litera legii. Demilitarizarea
politiei a insemnat transferrea cazurilor de abuz ale politiei din instantele de judecata militare in
Vezi Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”, 2003, Capitolul „Drepturile minoritatilor si
protectia minoritatilor”.
27 Idem
28 Idem
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sistemul civil de justitie. Totusi, alte forte de securitate, incluzand jandarmeria, sunt inca sub
control juridic militar.
In ciuda acestor progrese, s-a realizat un progres greau masurabil in privinta cresterii eficientei
politiei. Noua legislatie nu a fost insotita de o modernizare a structurilor politienesti, iar fortele
romane de politie un organism centralizat, cu slaba expunere la principii precum transparenta,
responsabilizare, management eficient sau politici moderne de resurse umane. Cazurile de
violenta excesiva a politiei impotriva suspectilor, chiar si in cazul infractiunilor marunte, au
continuat in timpul perioadei de raportare. Cateva dintre aceste cazuri au implicat uzul de arme de
foc si ofiterii de politie se bucura de o oarecare imunitate daca folosesc armele de foc in scopul
indeplinirii indatoririlor de serviciu.29
In aprilie 2003, Romania a autorizat publicarea unui raport al Consiliului Europei - Comitetul
European pentru Prevenirea Torturii, conform cererii din raportul de anul trecut. Raportul a criticat
in special conditiile de detentie din incintele politienesti si a atras atentia ca toate categoriile de
detinuti sunt prost informati in privinta drepturilor lor, acceseaza cu dificultate consilierea juridica si
sunt supusi la diferite forme de tratament inadecvat.30
Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a emis 34 de hotarari de sine statatoare impotriva
Romaniei in timpul perioadei de raportare. Cea mai importanta dintre aceste hotarari (Pantea vs.
Romania) a decis ca Romania a incalcat Articolele 3, 5 si 6 ale Conventiei Europene pentru
Drepturile Omului. Conluziile privind tratamentul inadecvat in inchisoare, arest ilegal, detentie
excevi de lunga inainte de a vedea un judecator si incapacitatea de a inchide un caz in timp
rezonabil. In ce priveste procedurile de arest, constatarile Curtii au fost semnificative deoarece au
decis ca procurorii romani nu pot fi considerati magistrati independenti si, in concluzie, nu pot emite
mandate de arest. Autoritatile romane s-a adresat lipsurilor administrative identificate de Curte desi
trebuie notat ca cea mai serioasa parte a hotararii a avut legatura cu comportamentul anumitor
oficiali publici.
Marea majoritate a celorlalte hotarari impotriva Romaniei s-a referit la (ne) restituirea proprietatilor
confiscate in timpul regimului comunist. In multe dintre aceste cazuri s-au gasit incalcari ale
dreptului la un proces corect (articolul 6), precum si ale dreptului la protectia proprietatii (articolul 1
al primului Protocol aditional al Conventiei). Un numer de schimbari din legislatia romana au
incercat sa se adreseze acestor chestiuni. Alte hotarari au privit violarea dreptului prizonierului de a
primi e-mail si lipsa accesului in instanta pentru a revizui rezultat final al unei proceduri
administrative. Autoritatile romane au luat deja cu ani in urma masuri in aceasta privinta.31

Idem
Idem
31 Idem
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Capitol II: Protectia impotriva tuturor formelor de
discriminare: largirea cadrul juridic in Romania, un pas
inspre criteriul politic de aderare la Uniunea Europeana
Sectiunea I Modificari legislative privind prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare
I.1. Adoptarea Ordonan ei de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea si
sanctionarea tuturor formelor de discriminare
Cadrul legal al protectiei minoritatilor din Romania, sub aspectul combaterii tuturor formelor de
discriminare, a fost largit prin adoptarea ordonantei guvernamentale nr.137 din 31 august 2000,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.431 din 2 septembrie 2000. Raportul Comisiei
Europene din anul 2000 a apreciat adoptarea Ordonantei drept ”un pas foarte pozitiv” dar a
sustinut mai departe ca “vor fi necesare atat o legislatie secundara cat si aranjamente institutionale
inainte ca prevederile continute in Ordonanta 137 sa fie aplicate. Ca urmare, este prea devreme
pentru a evalua eficacitatea acestor masuri.”32
Textul Ordonantei a fost elaborat de catre fostul Departament pentru Protectia minoritatilor
Nationale (DPMN), impreuna cu colaborarea unui numar de ONG-uri.33 Trenarea acestui act
normativ s-a finalizat totusi in ultima sedinta de Guvern din timpul vacantei parlamentare din
august 2000, Ordonanta 137 fiind adoptata in circumstante neuzuale ca ultim act al unui guvern pe
cale de schimbare 34 urmand a fi aprobata de catre Parlamentul Romaniei.35
Ordonan a, în forma sa adoptat , de i important pentru remedierea lipsei de prevederi legislative
interne in combatera discriminarii, nu se conformeaz cerin elor directivei Consiliului Uniunii
Europene 2000/43/EC, "care implementeaz principiul tratamentului egal între persoane f r
deosebire de origine rasial sau etnic ".36
Ordonan a nu include o interzicere explicit a discrimin rii indirecte37sau nu stipuleaz o r sturnare
a sarcinii probei în cauzele civile o dat ce a fost stabilit un caz de discriminare rasial prima facie.
Vezi Uniunea Europeana, Raportul de progres al Comisiei Europene privind tarile candidate la UE: Romania, p.21, 2001.
Vezi Institutul pentru o Societate Deschisa, “Monitorizarea procesului de aderare la Uniunea Europeana, Protectia
Minoritatilor in Romania”, Open Society Institute Budapesta, p. 74, 2001.
34 Vezi Institutul pentru o Societate Deschisa, “Monitorizarea procesului de aderare la Uniunea Europeana, Protectia
Minoritatilor in Romania”, Open Society Institute Budapesta, p. 74, 2001.
35 Vezi Romani CRISS-Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii, “Oportunitati egale in accesul la servicii si locuri
deschise publicului larg: cazul Romilor din Romania”, Raport Anual 2001 ; poate fi accesat la adresa www.romanicriss.org
36 Directiva privind egalitatea între rase a fost adoptat de c tre Consiliul Uniunii Europene în iunie 2000 i publicat în 19
iulie 2000, în Jurnalul Oficial al comunit ilor europene. Statele membre ale Uniunii Europene au la dispozi ie trei ani s pun
de acord legisla ia intern cu cerin ele Directivei privind egalitatea între rase. Directiva privind egalitatea între rase face parte
din acquis communautaire, corpusul de legi comunitare pe care rile candidate – inclusiv România – trebuie s le adopte
anterior ader rii.
37 Conform Articolului 2(2)(b) al Directivei privind egalitatea între rase, se în elege prin discriminare indirect orice prevedere,
criteriu sau practic , care de i aparent neutr , pune persoane de o anumit ras sau origine etnic într-o pozi ie
dezavantajat în raport cu alte persoane, în afar de cazul în care respectiva prevedere, criteriu sau practic este în mod
obiectiv justificat de un scop legitim, i modalit ile de îndeplinire a respectivului scop sunt adecvate i necesare." Directiva
privind egalitatea între rase în continuare stipuleaz c discriminarea indirect poate fi stabilit prin orice mijloace, inclusiv pe
baz de eviden e statistice." (Preambul, paragraful 15). Ordonan a româneasc aproape c sanc ioneaz discriminarea
indirect la Articolul 2(2), unde se stipuleaz :"Orice comportament activ sau pasiv care prin efectele pe care le genereaz
favorizeaz sau defavorizeaz nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoan , un grup de persoane
32
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Institutia specializata in combaterea discriminarii nu este independenta in forma initiala fiind
subordonata Guvernului.38

I.2. Aprobarea Ordonantei 137/2000 de catre Parlamentul Romaniei
Dupa adoptarea ordonantei guvernamentale nr.137 din 31 august 2000, in teremenul de abilitare
prevazut de legea nr.125/2000 Ordonanta trebuia aprobata de catre Parlament. La 1 februarie
2001, Senatul a aprobat ordonanta de Guvern cu 72 voturi, inregistrandu-se 27 voturi impotriva39:
”…votul din Senat parca spune altceva. Ordonanta s-a votat fara nici un fel de dezbatere pe
articole, cu 72 de voturi pentru si 27 impotriva. Dintre acestea din urma, 25 au fost ale
Partidului „Romania Mare”. Sa zicem ca acest lucru nu ma mira. Ceea ce ma ingrijoreaza
este insa faptul ca exista 27 de senatori care nu doar ca au votat impotriva ordonantei, ci
neaga chiar Constitutia Romaniei, unde este prevazut explicit principiul nedicriminarii.”.40
Deputatii UDMR au parasit, miercuri 23 mai 2001, sala de sedinte a Comisiei juridice a Camerei
Deputatilor, in timpul dezbaterii ordonantei…, in semn de protest fata de modul in care presedintele
Comisiei, Ionel Olteanu (PDSR), a interpretat rezultatul votarii unui articol din ordonanta.
Deputatul UDMR Ervin Szekely, membru al Comisiei juridice, a declarat ca, in timpul
dezbaterilor, Emil Boc (PD) a propus eliminarea "comunitatii minoritatilor nationale" din
categoria persoanelor ocrotite de aceasta ordonanta, iar la votul asupra acestui
amendament s-au inregistrat 11 voturi "pentru", 8 "impotiva" si 3 abtineri. Reprezentantii
UDMR au votat impotriva acestei propuneri si s-au aratat nemultumiti de faptul ca
presedintele comisiei a considerat amendamentul aprobat, desi voturile in favoarea lui
erau egale cu cele impotriva si cu abtinerile. Cei trei deputati UDMR din comisie au
apreciat ca nu are rost sa participe la o "sedinta neregulamentara" si au parasit lucrarile
comisiei, a precizat Szekely.41
In 30 mai 2001, în cadrul unei sedinte comune, Comisia juridica si Comisia de drepturile omului ale
Camerei Deputatilor au aprobat Ordonanta Guvernului nr. 137/2000, dar au eliminat orientarea
sexuala dintre criteriile de nediscriminare. Raportul acestei comisii este datat 22 iunie 2001. Acest
amendament a fost propus de domnul Cornel Badoiu, deputat social-democrat al partidului de
guvernamant (PSD) si membru în Comisia juridica. El a declarat: „Nu este un lucru rau daca cineva
nu este angajat pe motiv ca este homosexual”42.
In 25 iunie 2001, Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a programat Ordonanta nr.137/2000 pe
ordinea de zi a Camerei Deputatilor în vederea supunerii la vot în plen. Pentru ca ordonanta sa
devina lege, prin aprobarea de catre Parlament era necesar ca in cadrul procesului legislativ,
sau o comunitate, fa de alte persoane, grupuri de persoane sau comunit i, atrage r spunderea contraven ional conform
prezentei ordonan e, dac nu intr sub inciden a legii penale." Acest standard nu se ridic la nivelul unei interziceri a
discrimin rii indirecte i lipsa prevederilor explicite referitor la discriminarea indirect – un concept care s-a dezvoltat
semnificativ în legisla ia inten ional – este lamentabil .
38 Directiva privind egalitatea între rase stipuleaz , la Articolul 8, c în astfel de cazuri, "este în sarcina respondentului s
dovedeasc faptul c nu a existat o înc lcare a principiului tratamentului egal.; Vezi European Roma Rights Center, Stare de
Impunitate: cazul Romilor din Romania ”, ERRC, 2001.
39 Vezi Stiri Divers, la adresa http://www.divers.ro (accesat 1 iunie 2002).
40 Vezi Stiri Divers la adresa http://www.divers.ro/ARHIVA/DIVERS09.HTM (accesat 1 iunie 2002), interviu cu Marco Atilla,
Subsecretar de stat in cadrul Departamentului pentru Relatii Interetnice.
41 Vezi Stiri Divers la adresa http://www.divers.ro/ARHIVA/Divers20.htm (accesat 1 iunie 2002).
42 Vezi Ziarul Adevarul, 31 mai 2001, Bucuresti, Romania ; Romani CRISS-Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si
Studii, “Oportunitati egale in accesul la servicii si locuri deschise publicului larg: cazul Romilor din Romania”, Raport Anual
2001 ; poate fi accesat la adresa www.romanicriss.org vezi si ACCEPT, ’’Situatia legislatiei anti-discriminatorii in Romania” la
adresa http://www.accept-romania.ro/stiri29sep01.html, (accesat 15 septembrie 2002).

Camera Deputatilor sa adopte ordonanta in aceeasi forma pe care a doptat-o si Senatul. Daca
textul adoptat de Camera Deputatilor urma se fie diferit de cel adoptat de catre Senat, o Comisie
de mediere, formata din membri ai ambelor camere, urma sa stabilieasca versiunea finala a legii.
Ulterior, aceasta trebuia înaintata spre promulgare Presedintelui Romaniei. Deoarece a fost
adopata in forme diferite de catre Senat si Camera Deputatilor, ordonanta “mai are de parcurs un
traseu parlamentar destul de lung…Actul normativ va intra la comisia de mediere. In cazul in care
si la mediere raman inca articole in divergenta, ea va fi supusa votului camerelor reunite ale
Parlamentului.”43
“Ordonan a Guvernului 137/2000 privind sanc ionarea tuturor formelor de discriminare va
ajunge în dezbaterea comisiei de mediere dup jum tatea lunii septembrie 2001, a apreciat
deputatul Nicolae P un, pre edintele Comisiei pentru drepturile omului din Camera
Deputa ilor. În opinia deputatului, se impune reparcurgerea pe fond a problemelor ridicate
de UDMR i PD. Între acestea se num r atitudinea discriminatorie fa de comunit i,
semnalat de UDMR, i neîn elegerile privitoare la modalitatea de aplicare a actului
normativ, puse în discu ie de PD. Potrivit lui P un, de i a intrat în vigoare din august 2000,
ordonan a va începe s produc efecte abia în 2002, din cauza nedefinirii structurii care s
sanc ioneze discriminarea, formei de organizare, i a bugetului.” 44
Intr-un interviu prezentat de agentia de presa Romanews, in 3 septembrie 2001, Deputatul UDMR
Ervin Szekely, membru in comisia juridica, preciza ca din ordonanta a fost eliminat articolul referitor
la interzicerea discriminarii pe criterii de orientare sexuala si, de asemenea, a fost exclusa
sintagma “comunitate nationala”. Szekely acuza ca, la votul in comisie asupra celor doua modificari
s-a incalcat procedura, intrucat comisia nu a intrunit majoritatea.
“Nu se poate vorbi de o comunitate nationala, pentru ca ar insemna recunoasterea
drepturilor colective, iar la ora actuala, in Romania sunt recunoscute doar drepturile
persoanei apartinand comunitatii”, spune deputatul UDMR. El a specificat ca, in majoritatea
documentelor europene referitoare la minoritati, figureaza termenul de “comunitate
nationala” care poate fi subiect al discriminarii. “Daca spui bancuri despre evrei, intreaga
comunitate e discriminata, nu doar Itic si Strul”, exemplifica Szekely.”
In data de 5 octombrie 2001, Ordonanta 137/2000 a trecut si de plenul Camerei Deputatilor, in
forma aprobata de Guvern, cu exceptia unor modificari la capitolul "orientare sexuala". Deoarece
textul proiectului de lege a suferit unele modificari in Parlament, acesta urma sa fie supus
dezbaterii comisiei de mediere. Potrivit procedurilor legislative, comisia de mediere urmeaza sa
redacteze un proiect, in urma caruia textul legii va fi gata de promulgare.45
In data de 9 octombrie 2001, Deputatii au adoptat, legea de aprobare a Ordonantei Guvernului
Isarescu referitoare la prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, toti deputatii
votind acest text legislativ cu exceptia celor ai UDMR, care s-au abtinut, pe motiv ca, prin
modificarile aduse, ordonanta a fost deturnata de la sensul ei initial.
In cele din urm , in 16 ianuarie 2002, prin Legea nr. 48 publicata in Monitorul Oficial nr. 69 din 31
ianuarie 2002, este aprobata Ordonanta de Guvern nr.137 privind prevenirea si santionarea tuturor
formelor de discriminare.

Vezi Agentia de presa Roma News, Stiri, la adresahttp://www.romanews.ro/selstire.php?id=60, (accesat 15 septembrie
2002).
44 Vezi RomaNews, Stiri, la adresa http://www.romanews.ro, (accesat 15 septembrie 2002).
45 Vezi Roma News, Stiri, la adresa http://www.romanews.ro/selstire.php?id=139, (accesat 15 septembrie 2002).
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I.3. Legea 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei 137/2000 privind prevenirea si
sanctionarea tuturor formelor de discriminare
Ordonan a de Guvern nr. 137/2000, aprobata prin legea 48/2002, în mod considerabil completeaz
prevederile legislative interna ionale deja în vigoare în Romania, cu prec dere Conven ia
interna ional cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare rasial . Legea pentru
aprobarea ordonan ei privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare interzice
discriminarea de c tre autorit ile publice, persoane juridice de drept privat, i persoane fizice pe
motive de ras , na ionalitate, origine etnic , religie, limb , sex sau orientare sexual .
Ordonan a 137, în forma sa adoptat , de i important pentru remedierea lipsei de prevederi
legislative interne la îndemana luptei împotriva discrimin rii, nu se conformeaz cerin elor directivei
Consiliului Uniunii Europene 2000/43/EC, "care implementeaz principiul tratamentului egal între
persoane f r deosebire de origine rasial sau etnic ".46
În primul rand, Ordonan a nu include o interzicere explicit a discrimin rii indirecte.47 În al doilea
rand, Ordonan a nu stipuleaz o r sturnare a sarcinii probei în cauzele civile o dat ce a fost
stabilit un caz de discriminare rasial prima facie.48 In al treilea rand, Ordonan a nu define te si
incrimineaz hartuirea49 si nu in ultimul rand, nu se refera la victimizare.50
Directiva 43/2000 impune prevenirea i sanc ionarea atat a discrimin rii directe, cat i a
discrimin rii indirecte. In Articolul 2 al Directivei este definit conceptul de discriminare care include
si discriminarea indirecta. La punctul 2 lit.b al Art.2 se mentioneaza: ’’se va considera ca
discriminarea indirecta are loc atunci cînd o prevedere, criteriu sau practica aparent neutre
dezavantajeaza anumite persoane, de o anumita rasa sau origine fata de alte persoane, în afara
de cazul în care acele prevederi, criterii sau practici sînt justificate obiectiv de un scop legitim, iar
metodele de atingere a acelui scop sînt adecvate si necesare.’’
Ordonan a 137/2000 prevede în art. 2, al. 2, ca i comportamentele pasive ’’ care, prin efectele
pe care le genereaz , favorizeaz sau defavorizeaz nejustificat ori supune unui tratament injust
sau degradant o persoan , un grup de persoane sau o comunitate… » atrag r spunderea
contraven ional . De i, prin aceast prevedere se creeaz premisele prevenirii i sanc ion rii
Directiva 43/2000 a fost adoptat de c tre Consiliul Uniunii Europene în iunie 2000 i publicat în 19 iulie 2000, în Jurnalul
Oficial al comunit ilor europene. Statele membre ale Uniunii Europene au la dispozi ie trei ani s pun de acord legisla ia
intern cu cerin ele Directivei privind egalitatea între rase. Directiva face parte din acquis communautaire, corpusul de legi
comunitare pe care rile candidate – inclusiv România – trebuie s le adopte anterior ader rii.
47 Conform Articolului 2(2)(b) al Directivei 43, se în elege prin discriminare indirect orice prevedere, criteriu sau practic ,
care de i aparent neutr , pune persoane de o anumit ras sau origine etnic într-o pozi ie dezavantajat în raport cu alte
persoane, în afar de cazul în care respectiva prevedere, criteriu sau practic este în mod obiectiv justificat de un scop
legitim, i modalit ile de îndeplinire a respectivului scop sunt adecvate i necesare." Directiva privind egalitatea între rase în
continuare stipuleaz c discriminarea indirect poate fi stabilit prin orice mijloace, inclusiv pe baz de eviden e statistice."
(Preambul, paragraful 15). Ordonan a româneasc aproape c sanc ioneaz discriminarea indirect la Articolul 2(2), unde se
stipuleaz :"Orice comportament activ sau pasiv care prin efectele pe care le genereaz favorizeaz sau defavorizeaz
nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoan , un grup de persoane sau o comunitate, fa de alte
persoane, grupuri de persoane sau comunit i, atrage r spunderea contraven ional conform prezentei ordonan e, dac nu
intr sub inciden a legii penale." Acest standard nu se ridic la nivelul unei interziceri a discrimin rii indirecte i lipsa
prevederilor explicite referitor la discriminarea indirect – un concept care s-a dezvoltat semnificativ în legisla ia inten ional –
este lamentabil .
48 Directiva privind egalitatea între rase stipuleaz , la Articolul 8, c în astfel de cazuri, "este în sarcina respondentului
(paratului) s dovedeasc faptul c nu a existat o înc lcare a principiului tratamentului egal.”
49 In acest sens vezi Art.2.3 din Directiva 43/2000 adoptata de Consiliul Uniunii Europene.
50 In acelsi sens Art.9 din Directiva 43/2000.
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discrimin rii indirecte, textele de lege (atat Ordonanta 137/2000, Legea 48/2002 cat i H.G.
1194/2001) nu rezolv satisf c tor aceast chestiune.
Referitor la condi ia invers rii sarcinii probei, aceasta nu este reflectat în legisla ia din
Romania. Atunci cand este voba de constatarea si sanctionarea discriminarii atat Ordonanta
137/2000 cat si Hotararea de Guvern 1194 fac trimitere la procedurile de constatare i sanc ionare
a contraven iilor, a a cum sunt ele reglementate în Ordonan a Guvernului nr. 2/12 iulie 2001
privind regimul juridic al contraven iilor. Potrivit procedurilor stabilite, nu se poate insa realiza
inversarea sarcinii probei deoarece prevederile normative nu permit o procedur litigioas a
p r ilor.
In ceea ce prive te hartuirea, Directiva 43/2000 a Consiliului Uniunii Europene precizeaza in
articolul 2 ca “pentru obiectivele acestei Directive, principiul tratamentului egal va însemna ca nu
trebuie sa existe discriminare directa sau indirecta pe criteriul originii rasiale sau etnice iar
hartuirea trebuie incriminata ca discriminare, în conformitate cu sensul paragrafului 1, atunci cand
un comportament nedorit, pe criteriul originii rasiale sau etnice, duce la violarea demnitatii
personale sau creaza un cadru intimidant, ostil, degradant sau ofensiv. În acest context, conceptul
de hartuire poate fi definit tinîndu-se cont de legislatia interna si practicile statelor membre”51 Din
p cate atat in legislatia romaneasca, cat mai ales in Legea privind aprobarea Ordonan ei 137/2000
privind prevenirea si sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, temenul de hartuire nu a fost
definit in rela ie cu discriminarea, neexistand nici o referire la acest concept. Totu i, temenul de
hartuire a fost pus in discu ie avand in vedere hartuirea sexuala existand o defini ie si reglementare
in legea privind oportunitatile egale intre femei si barbati.
Nici legea pentru aprobarea Ordonantei 137/2000 si nici un alt act normativ nu se refera la
victimizare in sensul precizat de Directia 43/2000. In acest sens, articolul 9 al Directivei
precizeaza ca “statele membre trebuie sa introduca în sistemul legislativ intern masurile necesare
protectiei indivizilor în fata oricarui tratament advers sau consecinta adversa, ca reactie la o
plîngere sau la procedurile menite sa întareasca plîngerea cu principiul tratamentului egal”.52
Organismul specializat de sanctionare a faptelor de discriminare, CNCD, in forma in care este
prezentat in Ordonanta 137/2000 este organ al administratiei publice locale, in subordinea
Guvernului. Asa cum sublinieaza si Raportul ECRI privind Romania, unui asemenea mecanism
trebuie sa i se asigure independenta fata de Guvern sau sfera politica.53
Raportul Comisiei Europene privind procesul de accesiune la Uniunea Europena din anul 2002 precizeaza:

“O lege pentru aprobarea Ordonantei de Guvern din 2000 privind prevenirea si
sanctionarea tuturor formelor de discriminare a intrat in vigoare in ianuarie 2002. Aceasta
Art.2 al Directive 43/2000: “Pentru obiectivele paragrafului 1:(a) se va considera ca discriminarea directa are loc atunci
cînd o persoana este tratata mai pu in favorabil decât este alta, a fost sau ar putea fi tratata într-o maniera similara, pe
criteriul originii rasiale sau etnice;
(b) se va considera ca discriminarea indirecta are loc atunci când o prevedere, criteriu sau practica aparent neutre
dezavantajeaz anumite persoane de o anumita rasa sau origine fata de alte persoane, în afara de cazul în care acele
prevederi, criterii sau practici sînt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sînt adecvate
si necesare.
Hartuirea trebuie incriminata ca discriminare, în conformitate cu sensul paragrafului 1, atunci când un comportament nedorit,
pe criteriul originii rasiale sau etnice, duce la violarea demnitatii personale sau creaza un cadru intimidant, ostil, degradant
sau ofensiv. În acest context, conceptul de hartuire poate fi definit tinîndu-se cont de legislatia interna si practicile statelor
membre.”
52 In acelasi sens vezi si Renate Weber, Legal analysis of national and European anti-discrimination legislation, A
comparison of the EU Racial Equality Directive and Protocol no.12 with anti-discrimination legislation in Romania, ERRC,
INTERRIGHTS si MPG, septembrie 2001
53 Vezi ECRI, Al doilea Raport privind Romania, adoptat la 22 iunie 2001, disponibil in limba romana pe site-ul oficial al
Consiliului Europei la adresa www.coe.int
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lege reprezinta un pas inainte in combaterea discriminarii in Romania si in transpunerea
acquis-ului. In orice caz, pentru ca legea sa fie in conformitate cu acquis-ul bazat pe Art.
13 a Tratatului UE, aceasta va trebui amendata, in ceea ce priveste discriminarea indirecta
si Inversarea sarcinii probei. O Hot rare privind infiintarea Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii a fost adoptata in decembrie 2001 iar fondurile necesare pentru
func ionare au fost alocate in 2002 de la bugetul de stat. Pre edintele si membrii Colegiului
Director au fost numi i in august 2002. Acest fapt este un progres semnificativ, si s-a
dovedit a fi imposibil de implementat legea anti-discriminare in lipsa acestui organism.
Hot rarea de infiintare a Consiliului prevede ca aceasta va opera in mod independent de
orice institutie sau autoritate publica. In schimb, practic, acesta nu este un organism
independent si ramane admnistrativ subordonat Guvernului. Un motiv de îngrijorare este
acela ca membrii ai grupurilor vulnerabile si ai organizatiilor neguvernamentale nu sunt
reprezentati in Consiliu.”
Organizatiile neguvernamentale din Romania au semnalat aceste inadvertente legislative fiind de
asemenea aduse la cunostinta Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii. Pana la
infiintarea acestui organism, Romani CRISS alaturi de alte organizatii din Romaina au atras atentia
asupra lacunelor legislative din Ordonanta 137/2000 si ulterior Legea 48/200254. Mai mult, Romani
CRISS a publicat un studiu comparativ privind legislatia anti-discriminare din Romania si Marea
Britanie cuprinzand un set de recomandari in vederea armonizarii legislatiei in conformitate cu
standardele europene. Acest studiu s-a realizat in baza analizei directe a modului de implementare
al legii atat in Romania cat mai ales in Marea Britanie.55
Printr-o alta initiativa, in data de 4 septembrie 2002, organizatia ACCEPT a transmis un MEMORIU
sustinut de organizatii neguvernamentale catre CNCD56. Acest document a pus in discutie
problematica armonizarii legislatiei anti-discriminare romane si a rolului CNCD ca mecanism
specializat in combaterea discriminarii accentuand lipsurile legislative la momentul 2002 intre care
chestiuni legate de acordarea asistentei independente victimelor discriminarii; inversarea sarcinii
probei, prevenirea si combaterea discriminarii indirecte, credibilitatea CNCD si accesibilitatea
acestuia pentru beneficiarii sai.57 Ca urmare a acestui Memoriu, membrii ai Parlamentului
European si-au manifestat suportul in sustinerea acestui document accentuand necesitatea
introducerii standardelor prevazute in MEMORIU in legislatia anti-discriminare din Romania. In
acest sens au fost adresate scrisori de sutinere catre Consiliul Natioanal pentru Combaterea
Discriminarii precum si domnului prim-minstru Adrian Nastase.58
Statement Romani CRISS la Conferinta OSCE: ”Oportunitati egale pentru Romi si Sinti: transpunera vorbelor in fapte”, 1013 septembrie 2001, Bucuresti, nepublicat; vezi OSCE Human Dimension Implementation Meeting, 17-27 septembrie 2001,
Varsovia, Polonia, la adresa http://osce.org/odihr/hdim2001/statements.php3?topic=4a&author16#f3#f3; in acelasi sens si
statement la “A 12-a reuniune a Comitetului Parlamentar mixt Romania-Uniunea Europeana”,Parlamentul Romaniei,
Bucuresti, 17-18 septembrie 2001, nepublicat; statement la seminarul international ‘Utilizarea “testarii” ca instrument de
litigiu in probarea discriminarii’, organizat de Centrul European pentru Drepturile Omului,Budapesta, 29-30 iunie 2001,
statement la Conferinta OSCE “Judicial system and Human Rights”, 23-25 aprilie 2002, Varsovia, statement la conferinta
‘’Human Rights Litigation-Law and Practice in International and Domestic Courts’’ 6-8 June 2002, Bucuresti etc.
55 Vezi Romani CRISS, Dezideriu Gergely, Practici Pozitive: Mecanisme specializate in combaterea discriminarii-Marea
Britanie si Romania, Romani CRISS, 2002, disponibila la www.romanicriss.org
56 MEMORIUL a fost semnat de organizatiile neguvernamentale ARTEMIS, Asociatia PRO DEMOCRATIA, Fundatia Sanse
Egale pentru Femei, Fundatia pentru o Societate Deschisã, Liga Pro Europa, Proiectul de Educatie Civicã, Proiectul pentru
Relatii Etnice si Romani CRISS. MEMORIUL este disponibil la adresa http://www.accept-romania.ro/lobby.html (accesat la 7
iunie 2004).
57 Pentru detalii vezi MEMORIU disponibil la adresa http://www.accept-romania.ro/lobby.html (accesat la 7 iunie 2004).
58 Vezi in acest sens scrisoarea adresata de Michael Cashman, membru al Parlamentului European, catre dl. Cristian Jura,
presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii si catre dl. Adrian Nastase, prim-ministru al României,
disponibile la adresa http://www.accept-romania.ro/lobby.html (accesat la 7 iunie 2004).
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I.4. Lipsa de transparenta in procesul de armonizare a legislatiei antidiscriminare in conformitate cu Directivele Uniunii Europene
In data de 7 iulie 2003, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii transmitea o adresa
oficiala organizatiei neguvernamentale Romani CRISS, precizand ca:
”dupa un an de activitate, identificand lacunele cadrului legislativ din domeniul
nediscriminarii si inadvertentele acestuia cu acquis-ul comunitar, CNCD va propune
Guvernului o Ordonanta pentru modificarea Ordonantei de Guvern nr.137/2000. De altfel,
adoptarea ordonantei de modificare este prevazuta in cadrul Planului National de Aderare
a Romaniei la Uniunea Europeana ca sarcina cu termen limita 31 august. ...”CNCD
doreste sa cunoasca pozitia societatii civile in legatura cu continutul ordonantei de
amendare a O.G. nr. 137/2000...si...asteptam observatiile dumneavoastra, in deplina
concordanta cu directivele europene, pana cel tarziu la data de 1 august 2003. In lipsa
unui raspuns pana la aceasta data, vom considera ca nu aveti nici o observatie”59.
Aceasta scrisoare era insotita de propunerea de modificare realizata de Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii.
Dupa primirea acestei adrese, la initiativa Fundatiei pentru o Societate Deschisa - Bucuresti, un
grup de experti, reprezentand organizatii neguvernamentale cu preocupari in domeniu, s-a reunit
pentru a analiza si redacta observatiile comune, pe marginea textului de modificare al CNCD60.
Astfel a fost redactat un Document de pozitie care reprezinta rezultatul lucrului în comun i pozi ia
comun a organiza iilor Centrul de Resurse Juridice, Funda ia pentru o Societate Deschis ,
ACCEPT, APADOR-Comitetul Helsinki, Romani-Criss, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Liga
Pro Europa si Institutul pentru Politici Publice. Acest document era sustinut de Funda ia Estuar,
Uniunea Na ional a Organiza iilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA, Aven Amentza si Grupul
Roman pentru Ap rarea Drepturilor Omului. Transmiterea catre Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii a acestui document a avut loc in 31iulie 2003.
In data de 18 august 2003, Agentia de Presa Roma News prezenta un interviu realizat cu unul din
membrii Colegiului Director al CNCD:
„Pana pe 31 august Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) este in
a teptarea aprob rii in sedinta de Guvern a proiectului de modificare a OG 137/2000.
Monica Vasile, membru in colegiul director al CNCD, a declarat pentru Roma News ca
"modific rile constau in prevederea unor carente ale legii cum ar fi discriminarea indirecta,
deoarece mareste aria de aplicare a legii; hartuirea la tratamentul aplicat de angajator unui
angajat atunci cand acesta se adreseaza CNCD; prevederea unei sanc iuni speciale
pentru persoanele fizice si juridice care refuza sa predea probele necesare dovedirii unor
fapte de discriminare; medierea intre parti; acordarea de asistenta victimelor. O alta
modificare este si m rirea cuantumului amenzilor respectiv dublarea lor, pentru persoane
fizice de la 1-10 milioane la 2-20 milioane lei, iar pentru persoane juridice de la 2-20
milioane la 4-40 milioane lei". Monica Vasile a mai ad ugat ca "prin aceste modificari legea
se va imbunatati si va fi mai aproape de directivele europene"61.

Citat din adresa nr.2379/C.J. din 07.07.2003, Guvernul Romaniei, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.
Grupul a cuprins reprezentanti ai organizatiilor: Centrul de Resurse Juridice, Funda ia pentru o Societate Deschis ,
ACCEPT, APADOR-Comitetul Helsinki, Romani-Criss, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Liga Pro Europa, Institutul pentru
Politici Publice.
61 Vezi Agentia de Presa Roma News, Stiri in data de 18.08.2003, pe site-ul oficial la www.romanews.ro
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Interesant de remarcat, in acest interviu, era faptul ca CNCD se „afla deja in asteptarea aprobarii in
sedinta de Guvern a proiectului de modificare a OG 137/2000”. Acest element denota indirect
faptul ca propunerile realizate de reprezentantii societatii civile nu fusesera luate in considerare, de
vreme ce nu s-a primit nici un raspuns din partea institutiei, in acest sens.
Urmare a acestui articol, in data de 20 august 2003, in numele grupului de lucru, Centrul de
Resurse Juridice a fost solicitat presedintelului CNCD „textul propunerii de modificare a Ordonan ei
Guvernului 137/2000, a a cum a fost trimis Guvernului de c tre Consiliul Na ional pentru
Combaterea Discrimin rii”62. Acest text insa nu a intrat in posesia grupului de lucru.
Neoficial, reprezentan ii Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii au informat experti, din
grupul de lucru, ca proiectul de modificare al Ordonantei a fost pus in discutie in sedinta de Guvern
din 28 august 2003. De mentionat, este faptul ca in Comunicatele de Presa ale Purtatorului de
Cuvant al Guvernului din 28 august 200363 si in Informatia de Presa privind actele normative
incluse pe Agenda de lucru a edin ei Guvernului Romaniei, din 28 august 2003 nu exista nici o
referire la Propunerea de modificare a Ordonantei de Guvern nr.137/200064.
Totusi, in data de 28 august 2003, a fost adoptata Ordonanta de Guvern nr.77/2003 si ulterior
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 619 din 30 august 2003. Maniera in care a fost
adoptata aceasta Ordonanta de catre Guvern si considerarea propunerilor reprezentantilor
societatii civile de catre CNCD este cel putin neclara si denota lipsita de transparenta in adoptarea
unui act normativ important pentru public. Simpla prezentare a unei manifestari de vointa in sensul
modificarii unui act normativ de inters general nu poate echivala cu o consultare efectiva a
societatii civile. De altfel Directivele Uniunii Europene "incurajeaza satele sa aiba un dialog cu
organizatiile neguvernamentale care au, in conformitate cu legea si practica lor nationala, un
interes legitim in a contribui la combaterea discriminarii raisale sau etnice"65. Acest dialog trebuie
sa implice toate partile in mod efectiv pentru a asigura un proces de tranparenta si consultare.
Asa cum se preciza in 'Documentul de Pozitie'transmis Consiliului National pentru Combaterea
Discriminarii de catre grupul organizatiilor neguvernamentale: "
"celeritatea adopt rii de reglement ri în domeniul discrimin rii nu trebuie s fie
determinat de împlinirea unui termen limit în cadrul obliga iilor asumate de Romania fa
de Uniunea European , ci de îndeplinirea unei obliga ii constitu ionale de „garantare” a
drepturilor omului. Chiar dac în elegem dorin a Romaniei de a respecta termenele i
angajamentele luate fa de oficialii europeni, socotim c nevoia societ ii romane ti de a
solu iona corect i prompt chestiunea discrimin rii este prea important pentru a i se
r spunde cu solu ii par iale. S-au realizat deja cateva studii ample privind antidiscriminarea i rolul CNCD-ului; credem c recomand rile i concluziile exprimate de
acestea trebuie luate în considerare în mod serios".
Din pacate, nici una din organizatiile care au contribuit la elaborarea propunerilor ce au fost
transmise la CNCD nu a primit un raspuns oficial, fiind evident ca CNCD nu a mai luat in
considerare aceste recomandari privind modificarea legislatiei anti-discrimiminare din Romania.
Citat din adresa oficiala transmisa de Centrul de Resurse Juridice in data de 20.08.2003 Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii.
63 Vezi in acest sens Guvernul Romaniei, Sedinte de Guvern pe site-ul oficial al Guvernului la adresa
http://www.gov.ro/presa/afis-doc.php?idpresa=18051&idrubricapresa=&idrubricaprimm=&idtema=1&tip=2&pag=1&dr=;
de
asemenea la adresa
http://www.gov.ro/presa/afis-doc.php?idpresa=18046&idrubricapresa=&idrubricaprimm=&idtema=1&tip=2&pag=1&dr=
64 Vezi in acest sens Guvernul Romaniei, Sedinte de Guvern pe site-ul oficial al Guvernului la adresa
http://www.gov.ro/presa/afis-doc.php?idpresa=18015&idrubricapresa=&idrubricaprimm=&idtema=1&tip=2&pag=1&dr=
65 Vezi Art. 12 din Directiva Consiliului Uniunii Europene 2000/43/EC privind implementarea principiului tratamentului egal
intre persoane indiferent de originea rasiala si etnica
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I.5. Ordonanta de Guvern nr.77/2003 privind modificarea Ordonantei de Guvern
nr.137/2000
Prin Ordonanta de Guvern nr.77/2003 sunt aduse unele modificari prin care se incearca aducerea
prevederilor legislative interne in armonie cu standardele minimale prevazute in Directivele Uniunii
Europene. Astfel, este prevazuta definitia discriminarii indirecte, introducerea unei circumstante
agravante in cazul in care discriminarea se bazeaza pe doua sau mai multe criterii, includerea
implicita a victimizarii, medierea prin solu ionarea pe cale amiabil a conflictelor ap rute în urma
s var irii unor acte/fapte de discriminare, acordarea de asisten de specialitate victimelor
discrimin rii, marirea cuantumului amenzilor si obligatia persoanelor fizice sau juridice de a depune
toate diligentele necesare si cerute de CNCD in controlul efectuat.
Desi reprezinta un pas inainte in armonizarea legislatiei anti-discriminare din Romania, aceasta
Ordonanta nu are in vedere decat partial, standardele minimale prevazute de Directiva 43/200/EC
si 78/2000/EC a Uniunii Europene. Mai mult aparitia unor concepte in ordonan a nu este este clara
si explicita. De exemplu, medierea prevazuta ca atribuite a CNCD in solutionarea pe cale amiabil
a conflictelor ap rute în urma s var irii unor acte/fapte de discriminare. In primul rand, este
imperios necesar reglementarea no iunii de „mediere” în legisla ia noastr . Pe de alta parte, este
necesara crearea prin intermediul unei legi organice a unei structuri organizatorice a CNCD-ului,
care s cuprind departamente separate, cu atribu ii distincte, neconflictuale. Este inadmisibil ca
acelea i persoane s medieze p r ile, iar apoi, în caz de neîn elegere, s constate i s
sanc ioneze faptele de discriminare.66
De asemenea se prevede si acordarea de asisten de specialitate victimelor discrimin rii. In
schimb este neclar, pana in momentul actual, si in lipsa unei practici in acest sens, nu putem
spune ca expresia de „asistenta de specialitate” este conforma cu prevederile Directivelor
europene.
In ceea ce priveste definitia discriminarii directe, pentru a respecta prevederile directivelor
europene este necesar o adaptare a legisla iei romane ti la liniile minime trasate de acestea.
Chestiunea comparabilit ii în analiza unui tratament ca fiind discriminatoriu este prezent i în Art.
2 alin. 2 din Directiva Consiliului 2000/43/EC iar acest element nu este explicit in definitia din
legislatia romana. Este necesar p strarea unei consecven e în procesul de punere în
concordan a legisla iei romane cu cea comunitar . Dac s-a preluat ca atare din directivele
comunitare defini ia privind discriminarea indirect , ceea ce este salutar, este firesc s se
procedeze la fel i cu defini ia discrimin rii directe.67 Mai mult, introducerea datelor statistice ca
mijloace de prob în domeniul discrimin rii, in special a discriminarii indirecte, ar fi fost conform
cerin elor minime prev zute în textele celor dou directive comunitare (paragraf 15, Preambul,
Directiva Consiliului 2000/43/EC).68
Referitor la discriminarea multipl , la care se refer Ordonanta nr.77/2003, aceasta nu ar trebui
v zut ca o circumstan agravant a uneia din faptele de discriminare, ci ca discrimin ri de sine
st t toare, realizate în cumul ideal de fapte contraven ionale. Toate criteriile de discriminare sunt
protejate în mod egal i toate faptele de discriminare sunt la fel de importante sub aspectul
Vezi Document de Pozitie al organizatiilor Centrul de Resurse Juridice, Funda ia pentru o Societate Deschis , ACCEPT,
APADOR-Comitetul Helsinki, Romani-Criss, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Liga Pro Europa, Institutul pentru Politici
Publice, transmis catre CNCD la 31 iulie 2003.
67 Idem
68 Idem
66

gravit ii consecin elor pe care le au asupra vie ii oamenilor. Cumulul ideal de fapte ar realiza i o
protec ie mai bun victimei unei discrimin ri multiple, întrucat aceasta are dreptul de a cere un
remediu adecvat, care s acopere toate înc lc rile drepturilor sale, prin toate faptele de
discriminare.69
Pentru a fi conform directivelor comunitare, Ordonanta 77/2003 ar fi trebuit s includ no iunea de
h r uire, sub aceast denumire, prev zut în mod expres.
Referitor la victimizare, ar fi fost necesara includerea expresa a acestui concept si completarea
textului cu expresia „ac iune în justi ie,” întrucat victimizarea, deci orice tratament advers venit ca
reac ie la o plangere poate exista nu numai în cazul procedurii administrative, ci i în cazul în care
victima alege calea judec toreasc pentru repararea prejudiciului suferit prin fapta de discriminare.
De altfel, în acest sens este i Art. 9 din Directiva Consiliului 2000/43/EC, care vorbe te despre
„proceedings,” care în traducere înseamn ac iuni în justi ie.70
Introducerea în textul de modificare a legii anti-discriminare, a sanc ion rii no iunii de ordin de a
discrimina ar fi fost în acord cu prevederile constitu ionale care condamn în mod expres incitarea
la discriminare (Art. 30 alin. 7 din Consitu ie), dar i în concordan cu normele din cele dou
directive comunitare. Folosirea termenului „ordin”, în loc de „instigare” este justificat pe de o parte,
pentru c în aceast form suntem în armonie i cu normele europene, care manifest pruden în
sanc ionarea actelor discriminatorii, realizate sub forma incit rii la discriminare (Art. 2 alin. 4 din
Directiva Consiliului 2000/78/EC); pe de alt parte, este firesc s fie sanc ionate manifest ri venite
din partea unor persoane care prin pozi ia lor ierarhic determin comportamente discriminatorii
ale subalternilor lor. In felul acesta se evit trecerea în cealalt extrem – limitarea excesiv a
drepturilor celorlal i (de ex.: libertatea de exprimare).71
Necesitatea reglement rii no iunii de schimbare a sarcinii probei s-ar fi impus întrucat directivele
comunitare prev d necesitatea existen ei unor reglement ri na ionale în aceast arie. Trebuie
precizat c textul directivei: „Statele membre nu trebuie s aplice alin. 1 în cadrul procedurilor în
care este datoria tribunalului sau a structurii competente s investigheze faptele cazului.” (Art. 8
alin. 5 din Directiva Consiliului 2000/43/EC) nu trebuie interpretat în sensul c în cazul CNCD-ului,
acesta fiind un „organ proactiv”, nu mai este nevoie automat de shimbarea/împ r irea sarcinii
probei. Sarcinei probei prive te toate procedurile judiciare, prin urmare, cu atat mai mult, în fa a
instan ei de judecat
este necesar ca victima s
beneficieze de institu ia
schimb rii/invers rii/împ r irii sarcinii probei, dat fiind situa ia dificil în care se afl .72
Textul Ordonantei 137/200 ar fi trebuit modificat in ceea ce priveste calitatea procesuala activa a
organizatiilor neguvernamentale. Asfel, ar fi trebuit prevazut ca organiza iile neguvernamentale
care urm resc protec ia drepturilor omului sau care au interes legitim în combaterea discrimin rii
au calitate procesual activ în cazul în care discriminarea aduce atingere unei comunit i sau unui
grup de persoane. Organiza iile din alineatul precedent au calitate procesual activ i în cazul în
care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, la cererea acesteia din urm .” Aceast
modificare a legii ar permite i ONG-urilor care au ca scop numai protec ia minorit ilor sau a
categoriilor defavorizate, f r a fi precizat în scopul lor de activitate protec ia drepturilor omului, s
Idem
Idem
71 Idem
72 Idem
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stea în instan în cazurile care le intereseaz , ceea ce nu se întampl în clipa de fa datorit
reglement rii restrictive a legii. Jurispruden a existent este relevanta în acest sens. Forma
propus preia exprimarea din Legea 202/2002: „organiza ii neguvernamentale care urm resc
protec ia drepturilor omului” i o completeaza cu o expresie care se încadreaz pe linia trasat de
directivele europene. (Art 7 din Directiva Consiliului 2000/43/EC i art 9 din Directiva Consiliului
2000/78/EC: „...au un interes legitim în asigurarea conform rii cu prevederile prezentei
directive...”). Astfel, trebuie modificat textul legal în sensul ob inerii calit ii procesuale pasive în
maniera descris în legea 202/2002 – prin simpla cerere a victimei adresat unui ONG, iar nu prin
intermediul mandatului, pentru asigurarea unei protec ii efective i rapide a victimei.73
Înfiin area Consiliului Na ional pentru Combaterea Discrimin rii ca autoritate administrativ
autonom , prin lege organic , adoptat de Parlament, conform Art. 72, corelat cu Art. 116 din
Constitu ie, ar fi garantat într-o mare m sur nu doar independen a, ci i pozi ia diferit a CNCD în
raport cu celelalte autorit i ale statului roman, rela ia cu parlamentul, cu ministerele i cu
structurile administra iei centrale i locale, contribuind la asigurarea legitimit ii CNCD-ului i
eficientizarea activit ii sale. În acest mod s-ar respecta i direc iile trasate în Recomandarea ECRI
de politic general nr. 2, Principiul 5, referitoare la independen a i responsabilitatea organismelor
specializate de combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului i intoleran ei la nivel na ional.

Sectiunea II: Initiativa organizatiilor neguvernamentale in armonizarea
legislatiei anti-discriminare cu standardele europene
La initiativa Fundatiei pentru o Societate Deschisa - Bucuresti, un grup de experti, reprezentand
organizatii neguvernamentale cu preocupari in domeniu, s-a reunit pentru a analiza si redacta
observatiile comune, pe marginea textului de modificare al CNCD74. Astfel a fost redactat un
Document de pozitie care reprezinta rezultatul lucrului în comun i pozi ia comun a organiza iilor
membre in grup fiind transmis Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii in 31iulie 2003.
In data de 28 august 2003, a fost adoptata Ordonanta de Guvern nr.77/2003 si ulterior publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 619 din 30 august 2003. Maniera in care a fost adoptata aceasta
Ordonanta de catre Guvern si considerarea propunerilor reprezentantilor societatii civile de catre
CNCD este cel putin neclara si denota lipsita de transparenta in adoptarea unui act normativ
important pentru public. Simpla prezentare a unei manifestari de vointa in sensul modificarii unui
act normativ de inters general nu poate echivala cu o consultare efectiva a societatii civile. De altfel
Directivele Uniunii Europene "incurajeaza satele sa aiba un dialog cu organizatiile
neguvernamentale care au, in conformitate cu legea si practica lor nationala, un interes legitim in a
contribui la combaterea discriminarii raisale sau etnice"75. In orice caz, Ordonanta 77/2003 a fost
adoptata de Guvern fara a lua in considerare propunerile facute in Documentul de Pozitie. Acest
fapt este demonstrat si de datele urmatoare:
Guvernul Romaniei transmite Hotararea pentru supunere spre aprobare a proiectului de lege
privind aprobarea Ordonantei 77/2003 pentru modificarea si completarea Ordoanntei 137/2000
Idem
Grupul a cuprins reprezentanti ai organizatiilor: Centrul de Resurse Juridice, Funda ia pentru o Societate Deschis ,
ACCEPT, APADOR-Comitetul Helsinki, Romani-Criss, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Liga Pro Europa, Institutul pentru
Politici Publice.
75 Vezi Art. 12 din Directiva Consiliului Uniunii Europene 2000/43/EC privind implementarea principiului tratamentului egal
intre persoane indiferent de originea rasiala si etnica
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privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, semanta de Primul Ministru in
data de 28.08.2003. Aceasta Hotarare este atasata scrisorii cu numarul de inregistrare 495 din
30.10.2003 semnata de Ministrul Serban Mihailescu.76
In data 30.08.2003 proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei 77/2003 era deja in mod oficial
inregistrat la Camera Deputatilor pentur dezbatere.77 In data de 10.09.2003, Comisia pentru Munca
si Protectie Sociala trimite avizul favorabil78, acelasi aviz fiind transmis si de Comisia pentru Buget,
Finante si Banci.79 In data de 29.09.2003 the Comisia pentru Drepturile Omului, Culte si Minoritati
Nationale transmite avizul favorabil cu privire la proiectul de lege80. Acelasi aviz este trimis si de
Comisia Juridica, Disciplina si Imunitati81. In 21.10.2003 proiectul de lege pentru aprobarea
Ordonantei 77/2003 este supus dezbaterilor in plenul Camerei Deputatilor. Proiectul de lege a fost
aprobat in forma propusa de Guvern si primiste numarul de referinta L434 (adresa
nr.495/23.10.2003)82.
In 23.10.2003 proiectul de lege este inaintat la Senat spre aprobare.83 In aceasi timp insa, Grupul
de Lucru pregateste un nou Document de Pozitie privind proiectul de lege pentru aprobarea
Ordonantei 77/2003.
In data de 31.10.2003, Grupul de lucru trimite Documentul de Pozitie Comisiei pentru Drepturile
Omului si Minoritati din cadrul Senatului Romaniei. Acelasi document a fost transmis si Senatorilor
in data de 6.11.2003. Scrisoarea reprezinta un document de pozi ie privind neconcordan ele cu
acquis-ul comunitar, existente în actuala lege anti-discriminare (OG 137/2000 cu modific rile
aduse prin Legea 48/2002 i prin OG 77/2003) i în proiectul de lege pentru modificarea acesteia
(Proiect de lege privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea
Ordonan ei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionare tuturor formelor de
discriminare – înregistrat cu num rul L434/2003) Scrisoarea subliniaza faptul ca :
“acest document (n.n. proiect de lege privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr.
77/2003) se afl în lucru la Comisia pentru drepturile omului si minoritati. Semnal m c
dezbaterea în cadrul comisiilor i în plenul Senatului reprezint ultima ans pentru ca
legisla ia anti-discriminare din Romania s se modifice în sensul respect rii obliga iilor
asumate fa de Uniunea European . Aceast m sur legislativ este cu atat mai
important la acest or cu cat, prin Planul de m suri prioritare pentru integrare
european (noiembrie 2002 – decembrie 2003), Romania i-a asumat data de 31 august
2003 ca termen de realizare a armoniz rii legislative depline cu acquis-ul comunitar în
materia discrimin rii (Directivele Consiliului 2000/43/EC i 2000/78/EC). În acela i timp
preciz m c adoptarea de reglement ri utile i eficiente în domeniul discrimin rii nu
trebuie s fie determinat numai de respectarea obliga iilor asumate de Romania fa de
Uniunea European . În virtutea puterii legislative de care dispune, Parlamentul, prin
structurile i mecanismele sale, ar trebui s fie primul care s asigure respectarea
Disponibila pe site-ul Camerei Deputatilor la adresa http://www.cdep.ro/proiecte/2003/400/90/5/gv495.pdf accesata la data
de 01.01.2004.
77 Vezi Camera Deputatilor la adresa http://www.cdep.ro
78 Vezi Camera Deputatilor la adresa http://www.cdep.ro/comisii/munca/pdf/2003/av495.pdf, accesat la 01.01.2004
79 Vezi Camera Deputatilor la adresa http://www.cdep.ro/comisii/buget/pdf/2003/av.495.pdf, accesat 01.01.2004
80 Vezi Camera Deputatilor la adresa http://www.cdep.ro/comisii/juridica/pdf/2003/rp495.pdf, accesat 01.01.2004
81 Idem
82 Vezi Camera Deputatilor la http://www.cdep.ro
83 Idem
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obliga iei constitu ionale a statului roman de garantare a drepturilor omului prin crearea
unui cadru legislativ în conformitate cu standardele europene i interna ionale.”84
Principalele argumente in sustinerea Documentului de pozitie au in vedere urmatoarele aspecte:
„Situa ia actual a legii anti-discriminare, în urma modific rilor aduse prin OG 77/2003, arat c în
continuare, în Romania, exist dezacorduri între legea intern i dispozi iile cuprinse în acquis-ul
comunitar, respectiv în Directivele Consiliului 2000/43/EC i 2000/78/EC, din acest motiv legea
anti-discriminare nu este în totalitate un instrument eficient pentru ap rarea drepturilor persoanelor
expuse discrimin rii.
I. Neconcordan e cu cerin ele directivelor europene datorit nereglement rii:
1.
Actuala lege nu sanc ioneaz ordinul de a discrimina prev zut în Art. 2 alin. 4 din
Directiva Consiliului 2000/78/EC.
2.
Legea roman nu reglementeaz h r uirea ca form de discriminare, impus în acquis-ul
comunitar prin art. 2 alin. 3 din Directiva Consiliului 2000/43/EC i prin art. 2 alin. 3 din Directiva
Consiliului 2000/78/EC.
3.
Legea roman nu con ine nici o dispozi ie privind no iunea de „adaptare rezonabil ”
(reasonable accommodation) inclus în acquis-ul comunitar prin art. 5 din Directiva Consiliului
2000/78/EC. Necesitatea reglement rii acesteia se impune cu atat mai mult cu cat OG 77/2003
prevede expres în Art. 2 alin. 1, ca temei de discriminare, dizabilit ile. O asemenea prevedere ar
asigura o garantare din partea statului roman a efectivit ii dreptului de a nu fi discriminat
persoanelor cu dizabilit i.
4.
Legea roman nu este în armonie cu dispozi iile directivelor comunitare i în ceea ce
prive te sarcina probei. Art. 8 alin. 5 din Directiva Consiliului 2000/43/EC i art. 8 alin. 1 din
Directiva Consiliului 2000/78/EC insist asupra necesit ii reglement rii no iunii de schimbare a
sarcinii probei, prin care: persoanele care se consider v t mate din cauz c principiul egalit ii
de tratament nu li s-a aplicat, pot prezenta în fa a unui instan e de judecat sau a altei autorit i
competente, fapte pe baza c rora se prezum c a avut loc o discriminare direct sau indirect i
va fi obliga ia paratului s dovedeasc c n-a avut loc nici o înc lcare a principiului egalit ii de
tratament. Sarcina probei prive te toate procedurile judiciare, prin urmare, cu atat mai mult, în
fa a instan ei de judecat este necesar ca victima s beneficieze de institu ia schimb rii sarcinii
probei, dat fiind situa ia dificil în care se afl .
5.
Mijloacele de prob acceptate pentru dovedirea unei fapte de discriminare sunt cele
cuprinse în Codul de procedur civil . Întrucat înregistr rile audio i video nu sunt cuprinse ca
mijloace de prob în Codul de procedur civil , introducerea lor în scopul dovedirii unei fapte de
discriminare este util , dat fiind situa ia deosebit a faptelor de discriminare i în concordan cu
noile descoperiri ale tiin ei i tehnicii.
6.
Necesitatea introducerii datelor statistice ca mijloace de prob în domeniul discrimin rii
este conform cerin elor minime prev zute în textele celor dou directive comunitare (paragraf 15,
Preambul, Directiva Consiliului 2000/43/EC).
7.
OG 137/2000 acord calitate procesual activ , în cazul în care se aduce atingere unei
comunit i sau unui grup de persoane, numai „organiza iilor neguvernamentale care au ca scop
protec ia drepturilor omului”, pe cand art. 7 din Directiva Consiliului 2000/43/EC i art. 9 din
84 Citat din Document de Pozitie semnat de organizatiile: Centrul de Resurse Juridice, Fundatia pentur o Societate Deschisa,
ACCEPT, APADOR – Comitetul Helsinki, Romani CRISS, Centrul Parteneriat pentur Egalitate, Liga Pro Europa si Institutul
penutr Politici Publice.

Directiva Consiliului 2000/78/EC acord calitate procesual activ organiza iilor care „...au un
interes legitim în asigurarea conform rii cu prevederile prezentei directive...”. Dispozi ia
roman actual restrange astfel accesul la aceast procedur ONG-urilor care au ca scop numai
protec ia minorit ilor sau a categoriilor defavorizate, f r a fi precizat în scopul lor de activitate
protec ia drepturilor omului. Mai mult, în cazul reprezent rii persoanelor fizice de c tre aceste
organiza ii, legea roman cere mandatarea, în timp ce directivele europene prev d doar simpla
cerere a victimei. O modificare în acest sens ar crea i o constan legislativ , pentru c Legea
202/2002 privind egalitatea de anse între femei i b rba i prevede ob inerea calit ii procesuale
active prin simpla cerere a victimei adresat unui ONG, iar nu prin intermediul mandatului.
II. Neconcordan e cu cerin ele directivelor europene datorit unei reglement ri incorecte:
1.
Defini ia victimiz rii, a a cum a fost modificat de Camera Deputa ilor, nu respect
defini ia dat în directivele europene (art. 9 din Directiva Consiliului 2000/43/EC, art. 11 din Art. 9
din Directiva Consiliului 2000/78/EC). „Orice tratament advers venit ca reac ie la o pangere” cu
privire la înc lcarea principiului tratamentului egal i al nediscrimin rii constituie victimizare, iar nu
„luarea oric ror m suri discriminatorii” ca reac ie la o plangere cu privire la înc lcarea principiului
tratamentului egal i al nediscrimin rii. În aceast privin recomand m men inerea formul rii din
OG 77/2003.
2.
Prevederile din art. 2 alin. 6 din OG 137/2000, a a cum a fost modificat prin OG 77/2003
(„Prevederile prezentei ordonan e nu pot fi interpretate în sensul restrangerii dreptului la libera
exprimare, a dreptului la opinie i a dreptului la informa ie.”), trebuie s fie eliminate, întrucat sunt
contrare art. 16 i 49 din Constitu ie i dispozi iilor echivalente din tratatele interna ionale la care
Romania este parte. Restrangerea dreptului unei persoane de a nu fi discriminat se poate realiza,
dar nu în mod absolut, a a cum se dispune în articolul sus citat, ci cu respectarea condi iilor
impuse prin Constitu ie, tratate interna ionale i chiar prin art. 2 alin. 2 din OG 137/2000, a a cum a
fost modificat prin OG 77/2003, pentru orice categorie de drepturi i libert i ale omului: „...în
cazuri excep ionale, justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop
sunt adecvate i necesare”.
3.
Organiza iilor semnatare subliniaza necesitatea reglement rii prin lege organic (conform
Art. 72, corelat cu Art. 116 din Constitu ie) a organiz rii i func ion rii CNCD, ca autoritate
administrativ autonom cu structuri organizatorice care s cuprind departamente separate, cu
atribu ii distincte, neconflictuale.
In data de 05.11.2003, Comisia Parlamentara pentru Integrare Europeana avizeaza favorabil
proiectul de lege. In aceeasi zi, reprezentanti ai grupului de lucru au participat la lucrarile Comisiei
pentru Drepturile Omului si Minoritati din cadrul Senatului prezentand si sustinand elementele
esentiale precizate anterior in Documentul de Pozitie in vederea includerii in proiectul de lege
pentru aprobarea Ordonantei 77/200385. La aceasta intalnire a participat si presedintele Consiliului
National pentru Combaterea Discriminarii, de multe ori insa fara a prezenta contra-argumente
propunerilor facute de Grupul de lucru al organizatiilor neguvernamentale.
De altfel, opinia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii este prezentata in adresa
Consiliului nr. 3658/C.J. din data de 29.10.2003. Desi adresa CNCD, semnata de presedintele
acestuia la data respectiva, se refera la Recomandarea de Politica Generala privind legisla ia antidiscriminare si politicile de combatere a discrimin rii fata de romi in Romania” se mentioneaza:
”Dupa cum stiti, prin acest act normativ (n.n. Ordonanta de Guvern nr.77 din 29 august 2003),
Vezi Raportul Comisiei pentru Drepturile Omului si Minioritati din cadrul Senatului Romaniei, disponibil pe site-ul oficial al
Camerei Deputatilor, la adresa www.cdep.ro.
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publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 619 din 30 august 2003, s-a realizat traspunerea
deplina a acquis-ului comunitar in materia anti-discriminarii in Romania.”86 Acest punct de vedere a
fost sustinut insa fara succes, deoarece rezultatul initiativelor organizatiilor neguvernamentale au
demonstrat contrariul.

Sectiunea III: Amendamentele propuse de grupul de lucru al organizatiilor neguvernamentale si Legea 27/200487
Comisia pentru drepturile omului si minoritati a inclus majoritatea amendamentelor propuse de
Grupul de lucru in proiectul de lege si a trimis avizul sau favorabil in data de 12.11.2003. Acelasi
aviz favorabil este trimis de Comisia pentru numiri, disciplina, imunitti si validari. Raportul nr.
XVIII/168 din 12.11.2003 al Comisiei pentru drepturile omului si minoritati88 prezinta
amendamentele propuse precum si mentionarea Documentului de Pozitie semnat de organizatiile
neguvernamentale Centrul de Resurse Juridice, Funda ia pentru o Societate Deschis , ACCEPT,
APADOR-Comitetul Helsinki, Romani-Criss, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Liga Pro Europa,
Institutul pentru Politici Publice, Liga Pro Europa.
In data de 25.11.2003 proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei 77/2003 a fost aprobat de
Senat cu amendamente, majoritatea fiind cele indicate de Grupul organizatiilor neguvernamentale.
In forma aprobata de Senat au fost introduse cu succes amendamente cu privire la: ordinul de
a discrimina, victimizarea, hartuirea, mijloacele de proba inclusiv inregistrari audio video,
calitatea procesuala activa a organizatiilor neguvernamentale. Nu s-a inclus inversarea
sarcinii probei si conceptul de adaptare rezonabila. Termenul dizabilitate a fost modificat cu cel
de handicap.89
Deoarece proiectul de lege a fost adoptat in forma diferita de Camera Deputatilor si Senat, Comisia
de mediere a fost numita iar componenta acesteia aprobata in data de 04.12.2003 pentru
dezbatere.90 In data de 11.02.2004 Comisia de Mediere a depus raportul sau spre aprobare
incluzand amendamentele aprobate de Senat (n.n. solicitate de grupul de lucru al organizatiilor
neguvernamentale) iar in data de 16.02.2004 raportul este aprobat de catre Senat. In 17 februarie
2004 Raportul este adoptat de Camera Deputatilor. In 4 martie 2004 proiectul de lege este
promulgat de Presedinte prin Decretul 94/2004 iar in 5 martie 2004 devine Legea 27/200491.
Principalele modificari aduse prin legea 27/2004, Ordonantei de Guvern 137/2000 aprobate si
modificate prin Legea 48/2002 si modificata prin Ordonanta 77/2003, vizeaza urmatoarele aspecte:
“La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 2 va avea urm torul cuprins: „Art.2.- (1) Potrivit
prezentei ordonante, prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau
preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex,
86 Citat din Adresa nr. 3658/CJ din 29.10.2003 transmisa de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii catre Romani
CRISS.
87 Legea nr. 27 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea i completarea
Ordonan ei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, publicata in Monitorul
Oficial, ParteaI, nr. 216 din 11 martie 2004.
88 Vezi Senatul Romaniei, Comisia pentru drepturile omului si minoritati, adresa oficiala nr. 434/11.12.2003
89 Vezi in acest sens nota de subsol nr.74
90 Idem
91 Legea nr. 27 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea i completarea
Ordonan ei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, publicata in Monitorul
Oficial, ParteaI, nr. 216 din 11 martie 2004.

orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la
o categorie defavorizata care are ca scop sau efect restrangerea ori înlaturarea recunoasterii,
folosintei sau exercitarii, în conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale
ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social si cultural sau în orice
alte domenii ale vietii publice.”
2. La articolul I punctul 1, dup alineatul (1) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alin.(11) cu
urm torul cuprins:
11) Dispozitia de a discrimina persoanele pe oricare din temeiurile prevazute la art.2 alin.(1) este
considerata discriminare în întelesul prezentei ordonante.”
3. La articolul I punctul 1, dup alineatul (3) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alin.(31) cu
urm torul cuprins:
“(31) Constituie hartuire si se sanctioneaza contraventional orice comportament pe criteriu de rasa,
nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, apartenenta
la o categorie defavorizata, varsta, handicap, statut de refugiat sau azilant sau orice alt criteriu care
duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant sau ofensiv.”
4. La articolul I punctul 1, alineatul (5) al articolului 2 va avea urm torul cuprins:
“(5) Constituie victimizare si se sanctioneaza contraventional conform prezentei ordonante orice
tratament advers, venit ca reactie la o plangere sau actiune în justitie cu privire la încalcarea
principiului tratamentului egal si al nediscriminarii.”
5. La articolul I punctul 6, alineatul (1) al articolului 20 va avea urm torul cuprins:
„Art.20 - (1) Contraventiile prevazute la art.5 – 8, art.10, art.15 alin.(1), (3) si (6), art.16, art.17
alin.(1), art.18 si 19 se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei, daca
discriminarea vizeaza o persoana fizica, respectiv cu amenda de la 4.000.000 lei la 40.000.000 lei,
daca discriminarea vizeaza un grup de persoane sau o comunitate”.
6. La articolul I punctul 7, alineatul (3) al articolului 20 va avea urm torul cuprins:
„(3) Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului
nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr.180/2002, cu modificarile ulterioare.” ...
8. La articolul I punctul 9, alineatul (6) al articolului 20 va avea urm torul cuprins:
(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin.(5) constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.”
9. La articolul I, dup punctul 9 se introduc trei puncte noi, pct.91-93, cu urm torul cuprins:
“91. La articolul 21, dupa alineatul (3) se introduce un alineat nou, alin.(4), cu urmatorul cuprins:
24) Dovada discriminarii se poate face prin orice mijloc de proba, inclusiv înregistrari audio si
video.
92.- La articolul 22, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
Art.22.- (1) Organizatiile neguvernamentale care au ca scop protectia drepturilor omului sau care
au interes legitim în combaterea discriminarii au calitate procesuala activa în cazul în care
discriminarea se manifesta în domeniul lor de activitate si aduce atingere unei comunitati sau unui
grup de persoane. (2) Organizatiile prevazute la alin.(1) au calitate procesuala activa si în cazul în
care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, la cererea acesteia din urma.

I.8. Organizatiile romilor si influentarea legislatiei anti-discriminare in Romania
Preocuparea organizatiei Romani CRISS fata de problematica legislatiei anti-discirminare si a
politicilor de prevenire si combatere a discriminarii fata de romi, s-a manifestat in special prin
implementarea proiectului CRISS "Influen area politicilor de combatere a discrimin rii fata de romi

si implementarea legisla iei anti-discriminare in Romania”, sprijinit de Funda ia pentru o Societate
Deschisa prin programul Campaniile Societatii Deschise.
In cadrul acestui proiect, la propunerea CRISS s-a realizat „Recomandarea de politica generala
privind legisla ia anti-discriminare si politicile de combatere a discrimin rii fata de romi in
Romania”. Acesta reprezinta un document de referin a elaborat de Romani CRISS si a fost propus
spre dezbatere in vederea discut rii si adopt rii asocia iilor de romi din Romania in cadrul întalnirii:
“Armonizarea cadrului legislativ anti-discriminare din Romania si politicile de combatere a
discrimin rii fata de Romi”, Poiana Bra ov, 13 – 15 septembrie 2003. Documentul este rezultatul
cooper rii, al eforturilor depuse in comun si agre rii subscriselor asocia ii ale romilor :Asociatia
Sanse Egale Zalau, Asociatia Democrata a Romilor Liberi-Sasa-Petrosani, Asociatia Romii
Romascani, Amare Phrala-Cluj Napoca, Alianta pentru Unitatea Romilor, Agentia de Dezvoltare
Comunitara „Impreuna”, Centrul Crestin al Romilor-Sibiu, Centrul Romilor pentru Interventie
Sociala si Studii-Romani CRISS, Centrul Romilor pentru Politici Publice- Aven Amentza,
C.R.E.D.O. Rom-Star, Centrul Cultural O Del Amentza, Comunitatea Etniei Romilor din Romania,
Divano Romano Botosani, Federatia Etnica a Romilor-Mangalia, Fundatia Phoenix-Bucuresti,
Organizatia Tinerilor Romi „Ilo Terno” Galati, Romano Euro-Drom-Craiova, Partida Romilor-sub
rezerva aprob rii organelor de conducere, Societatea Tanara Generatie a Romilor, Uniunea
Democrata a Romilor-Alba, Uniunea Romilor-Craiova, Centrul de Resurse pentru Comunitatile de
Romi-Cluj. De asemenea, documentul a fost sustinut si de: Fundatia pentru o Societate Deschisa –
Romania, Accept – Romania, Centrul de Resurse Juridice, Institutul pentru Politici Publice –
Bucuresti, Centrul Parteneriat pentru Egalitate – Bucuresti.
„Recomandarea de politica generala privind legisla ia anti-discriminare si politicile de combatere a
discrimin rii fata de romi in Romania” se refera la Elementele cheie in legisla ia din Romania
privind prevenirea si sanc ionarea tuturor formelor de discriminare in conexiune cu standardele
minimale in materia discrimin rii existente la nivel interna ional. Documentul elaborat reprezinta un
act comprehensiv care cuprinde propuneri de modifiacari legislative in domenii fundamentale
(Armonizarea legisla iei, Legea anti-discriminare, , Drept Constitu ional, Drept Penal, Consiliul
Na ional pentru Combaterea Discrimin rii) In acest sens este cuprinsa o Expunere de Motive
referitoare la elementele cheie in legisla ia din Romania privind prevenirea si sanc ionarea tuturor
formelor de discriminare, reflectate de altfel in Documentele de Pozitie elaborare de Grupul de
Lucru al organizatiilor neguvernamentale.92
In cea de-a doua parte, Documentul se refera la Politicile Publice de Prevenire si Combatere a
Discrimin rii fata de Romi in Romania si Elementele cheie in aceste Politici, Eforturi comune in
politicile de prevenire si combatere a discrimin rii fata de Romi, Promovarea egalitatii - un principiu
fundamental in politicile publice, Principii in construc ia politicilor de prevenire si combatere a
discrimin rii, Cadrul General al politicilor de prevenire si combatere a discrimin rii fata de Romi,
Obiective in realizarea politicilor de prevenire si combatere a discrimin rii fata de Romi, M suri
generale in politicile publice de prevenire si combatere a discrimin rii fata de romi, Domeniul de
aplicare al politicilor publice de prevenire si combatere a discrimin rii fata de Romi.
In noiembrie 2003, Romani CRISS a transmis Documentul de Referinta institutiilor publice din
Romania in spe a, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, Presedentia Romaniei
92 Grupul de lucru cuprinde Centrul de Resurse Juridice, Funda ia pentru o Societate Deschis , ACCEPT, APADORComitetul Helsinki, Romani-Criss, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Liga Pro Europa, Institutul pentru Politici Publice, Liga
Pro Europa; vezi Recomdnare de Politica Generala pe site-ul Romani CRISS la adresa www.romanicriss.org.

(Departamentul Rela ii Internationale; Directia integrare euro-atlantica; Directia societatea civila si
asociatiile profesionale), Senat (Presedintele Senatului, Directia pentru Rela ii parlamentare
externe), Camera Deputatilor (Presedintele Camerei Deputatilor, Comisia pentru drepturile omului,
culte si problemele minoritatilor nationale, Comisia pentru politica externa), Primul Ministru al
Guvernului Romaniei, Secretariatul General al Guvernului, Oficiul pentru problemele romilor,
Directia urmarire proces legislativ, armonizare legislativa, rela ii cu Parlamentul, mass-media si
presa, Avocatul Poporului, Minsterul Integr rii Europene (Directia armonizare legislativa), si
Ministerul Afacerilor Externe. Institutiile romane, au raspuns pozitiv in ceea ce priveste documentul
adoptat de organizatiile romilor salutand aceasta initiativa, adresandu-se la randul lor CNCD in
vederea includerii recomandarilor facute in Documentul de Referinta in legislatia anti-discriminare
si politicile de prevenire si combatere a discriminarii fata de romi.
In 29 – 30 ianuarie 2004, la Hotel Marriott din Bucuresti, Romani CRISS a organizat conferin a
nationala “Influen area politicilor de combatere a discriminarii fata de romi si implementarea
legislatiei anti-discriminare in România”. Intalnirea a fost organizata in cadrul proiectului Romani
CRISS finantat de Fundatia pentru o Societate Deschisa. Obiectivul întâlnirii l-a constituit analiza
stadiului legislatiei anti-discriminare din Romania in conformitate cu standardele internationale in
materia discriminarii si includerea recomandarilor elaborate de asociatiile romilor din Romania din
Documentul de Referinta denumit: “Recomandare de Politica Generala privind legislatia antidiscriminare si politicile de combatere a discriminarii fata de romi in Romania” in Planul National de
Combatere a Discriminarii elaborat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si
strategia sectoriala privind prevenirea si combaterea discriminarii fata de Romi.
In cadrul conferintei au participat reprezentanti ai institutiilor publice, in special Consiliul National
pentru Combaterea Discriminarii, Parlamentul Romaniei, Guvernul Romaniei, Presedintie,
Avocatul Poporului, organizatii de aparare a drepturilor omului si asociatii de romi din Romania.
Rezultatul conferintei s-a materializat in cadrul unei Conferinte de Presa organizate de Romani
CRISS cu participarea reprezentantilor Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii care
au apreciat efortul depus de organizatiile romilor prin adoptarea Documentului de Politica
Generala. De asemenea reprezentantii CNCD au apreciat atat importanta cat si calitatea
documentului care va sta la baza elaborarii strategiei sectoriale privind prevenirea si combaterea
discriminarii fata de romi in Romania, ce va fi elaborata de CNCD in colaborare cu organizatiile
neguvernamentale rome93.
Initiativa desfasurata in cadrul proiectului CRISS "Influen area politicilor de combatere a
discrimin rii fata de romi si implementarea legisla iei anti-discriminare in Romania”, sprijinit de
Funda ia pentru o Societate Deschisa este in mod clar un succes. Pe de o parte, unele din
recomandarile facute in Documentul de Referinta, alaturi de Documentul de pozitie al organizatiilor
neguvernamentale de aparare a drepturilor omului au fost preluate de catre Parlamentul Romaniei
si introduse in Legea 27/2004, iar de pe alta parte, pentru prima oara in Romania, organizatiile
neguvernamentale ale romilor au realizat un document substantial in ceea ce priveste politicile de
prevenire si combatere a discriminarii fata de romi. Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii a apreciat in mod public acest document, ce va sta la baza elaborarii strategiei de
combatere a discriminarii fata de romi ce va fi elaborata de CNCD in parteneriat cu organizatiile
neguvernamentale.

93 Vezi in acest sens Romani CRISS, Drepturile Omului, Newsletter nr. 32 din 02.02.2004 disponibil la adresa
http://www.romanicriss.org/index.php?loc_=newsletter&lang=ro&id=84, accesat 9 iunie 2004.

Capitol III: Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii: organismul specializat in implementarea
legislatiei anti-discriminare in Romania
Sectiunea I Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii in contextul
initiativelor guvernamentale din anul 2000 si 2001
I.1. Ordonanta de Guvern 137/2000: 60 de zile pentru constituirea Consiliului
National pentru Combaterea Discriminarii
Ordonan a de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare, referindu-se la constatarea si sanctionarea contraven iilor prevazute in Ordonanta, in
art. 20 al.3 mentioneaza:
”Constatarea si sanctionarea contraven iilor prevazute la capitol II din prezenta ordonan a
se face de catre membrii Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii”.
Interpretând acest articol in sensul exprimat de actul normativ, CNCD este responsabil cu
monitorizarea si punerea in aplicare a prevederilor ordonan ei, primind plângeri referitoare la
incalcarea prevederilor anti-discriminare si aplicând amenzi. Coroborând textul articolului 20 al.3 cu
articolul 23 al.1 si 2 din acelasi act, putem conchide, asa cum, de altfel, se si precizeaza in actul
normativ:
”in termen de 60 de zile de la data public rii prezentei ordonan e in Monitorul Oficial al
Romaniei, se constituie Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, organ de
specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului. Structura
organizatoriza si celalalte atribu ii ale CNCD vor fi reglementate prin hot râre a
Guvernului”94.
In data de 31 august 2000 a fost adoptata Ordonanta nr. 137 de catre Guvernul Romaniei iar in 2
septembrie 2000 a fost publicata in Monitorul Oficial nr.431. Termenul de 60 de zile privind
constituirea CNCD, a inceput sa curg de la data de 2 septembrie 2000, potrivit art. 23 al.1 al
Ordonantei, si s-a împlinit in data de 2 noiembrie 2000. La acest termen insa, CNCD nu s-a
constituit iar Hot rârea de Guvern privind strucura organizatorica si atributiile nu s-a adoptat.

I.2. Strategia Guvernului de imbunatatire a situatiei romilor din Romania si
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
Guvernul României a abordat îmbun t irea situa iei romilor în Strategia Guvernului României de
Îmbun t ire a Situa iei Romilor, adoptat în aprilie 2001. Strategia Guvernului prezint un program
detaliat de abordare a situa iei romilor, cuprinzând m suri la nivel guvernamental central, regional
i local. Ea se remarc prin abordarea direct a combaterii discrimin rii i prin gradul de
Articolul 23 al.1 si 2 din Ordonanta de Guvern nr. 137/2000, vezi in acelasi sens Romani CRISS-Centrul Romilor pentru
Interventie Sociala si Studii, “Oportunitati egale in accesul la servicii si locuri deschise publicului larg: cazul Romilor din
Romania”, Raport Anual 2001 ; poate fi accesat la adresa www.romanicriss.org

94

reprezentare pe care îl prevede pentru popula ia rom la diferitele niveluri guvernamentale.
M surile care ar fi putut îmbun t i în mod concret condi iile din cadrul comunit ilor de romi nu au
fost înc aplicate. Num rul proiectelor ini iate de Guvern în vederea implement rii prevederilor
practice ale Strategiei r mâne înc redus; fondurile Phare au constituit principala surs de
finan are, dat fiind faptul c în anul 2002 nu s-au alocat resurse de la bugetul de stat pentru
implementarea Strategiei. Colaborarea dintre Guvern i ONG-uri, precum i cea dintre ONG-uri s-a
disipat de la adoptarea Strategiei, în parte datorit faptului c Guvernul a decis s colaboreze
aproape exclusiv cu o singur organiza ie activ politic în loc s se consulte cu un spectru mai larg
de reprezentan i i exper i romi95.
Strategia Guvernului96 define te eliminarea discrimin rii ca una dintre condi iile cele mai importante
pentru îmbun t irea situa iei romilor. În deschiderea Strategiei, se men ioneaz c „romii au fost
de-a lungul istoriei obiectul robiei i discrimin rii, fenomene care au l sat urme profunde în
memoria colectiv i care au condus la marginalizarea romilor în societate“.97 În tot cuprinsul
textului, Strategia stabile te m suri specifice de rezolvare a inegalit ilor i de prevenire a
discrimin rii pe viitor. Aceste m suri includ, intre altele si :
“Înfiin area Consiliului Na ional pentru Combaterea Discrimin rii
reprezentan i ai romilor în aceast structur ”

i includerea de

Odata cu adoptarea Strategiei de imbunatatire a situatiei romilor prin Hot rârea de Guvern nr.
430/2001 din 25 aprilie 2001, in capitolul IX., la Masuri Organizatorice, punctul 3 se prevede ca:
”Adoptarea Hot rârii Guvernului privind infiintarea CNCD in conditiile Ordonantei 137/2000
“ are termenul limita in 24 mai 200198.
La data implinirii termenului prevazut din Ordoanta de Guvern nr.137/2000, Consiliului National
penutr Combaterea Discriminarii nu era infiintat. In ceea ce priveste data implinirii noului termen
prevazut in Hotararea de Guvern nr.430/2001, avem aceeasi situatie: Hot rârea de Guvern privind
infiintarea CNCD nu a fost adoptata.99

Sectiunea II Infiintarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, inca nefunctional in 2001
Intr-o scrisoare datata 10 octombrie 2000, reprezentanti ai echipei Programului Phare RO 9803.01
se adresau Secretariatului si membrilor GLAR100 (Grupul de Lucru al Asociatilor de Romi) in
vederea sprijinirii adoptarii Hotararii de Guvern pentru infiintarea, organizarea si functionarea
Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii intr-o forma care sa corespunda obligatiilor
Citat Open Society Institute: Monitorizarea procesului de aderare la Uniunea European : Protec ia minorit ilor în
România, Budapesta, 2001. Se poate consulta la adresa <www.eumap.org> (accesat 3 octombrie 2002).
96 Hot rârea de Guvern 430/Aprilie/2001, 25 aprilie 2001, publicat în Monitorul Oficial nr. 252, 16 mai 2001.
97 Strategia Guvernului, Capitolul I , Considera ii generale
98 Vezi Hot rârea de Guvern 430/2001, publicata in Monitorul Oficial nr.252 din 16 mai 2001, capitol IX. Plan General de
Masuri pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situatiei romilor; Masuri Organizatorice; punct 3.
99 Vezi in acelasi sens Romani CRISS-Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii, “Oportunitati egale in accesul la
servicii si locuri deschise publicului larg: cazul Romilor din Romania”, Raport Anual 2001 ; poate fi accesat la adresa
www.romanicriss.org
100 Vezi Romani CRISS, scrisoarea adresata de catre Team Leader-ul Programului Phare RO 9803.01 catre Secretariatul
GLAR, datata 10 octombrie 2000.
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internationale asumate de Romania. Textul avea in vedere faptul ca Ordonanta de Guvern
137/2000 prevedea ca CNCD este un organism aflat in subordinea Guvernului si nu independent
asa cum o cer standardele in materie. Mai mult, proiectul de hotarare era elaborat in acelasi sens.
Nici o schimbare nu a intervenit in acest sens.
In noiembrie 2001, Guvernul a adoptat Hot rârea nr.1194/2001, privind constituirea Consiliului
National pentru Combaterea Discriminarii, hot râre publicata in Monitorul Oficial nr.792 din 12
decembrie 2001.Totusi, pana la sfarsitul lunii decembrie 2001, CNCD nu era constituit in fapt, desi
nu este o institutie independenta, nici o persoana discriminata neputandu-se adresa singurului
mecanism de constatare si sanctionare a contraven iilor prevazute in Ordonanta 137/2000.101

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii nu aplica sanc iuni in 2002
Cu mare întârziere, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a fost înfiin at prin
hot rârea Primului-ministru la 31 iulie 2002. Membrii consiliului au fost desemna i pe baza
propunerilor f cute de c tre ministerele de resort102, iar pre edintele numit era un fost director din
cadrul Directoratului Guvernamental de Armonizare Legislativ .103 Din p cate, nu a fost desemnat
nici un membru de etnie rom , a a dup cum s-a anticipat de altfel.104 De i au existat propuneri
f cute de PSD, nu au existat consult ri cu ONG-urile reprezentative ale romilor, care ar fi putut
contribui cu experien i personal calificat în domeniul combaterii discrimin rii.105
Abia la începutul lunii august 2002, membrii Colegiului Director si pre edintele Consiliului National
pentru Combaterea Discriminarii erau prezentati in mod oficial. Pana la sfarsitul anului 2002 nici o
sanc iune nu fusese aplicata de aceasta institu ie in ceea ce prive te discriminarea. Raportul de
activitate al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii pentru perioada de activitate
1.08.2002 - 31.12. 2002 precizeaza:
"Noutatea domeniului coroborata la situa ia socio-economica si culturala din spa iul
romanesc, precum si la direc iile strategice de implementare pe plan european au
determinat o abordare a problemelor nediscriminarii bazata in special pe informare si
prevenire. Conform acestei abord ri, CNCD si-a fixat ca obiectiv de actiune informarea in
primul rând a persoanelor fizice si juridice despre efectele legii privind nediscriminarea si
apoi sa uzeze de atributele sale sanc ionatorii. In aceste condi ii, nu au fost aplicate
sanc iuni sau amenzi pana la sfarsitul anului 2002"106
In 18 decembrie 2002 este adoptata Hot rârea de Guvern nr.1514 pentru modificarea si
completarea Hot rârii de Guvern nr. 1194/2001.

Vezi Romani CRISS-Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii, “Oportunitati egale in accesul la servicii si locuri
deschise publicului larg: cazul Romilor din Romania”, Raport Anual 2001 ; poate fi accesat la adresa www.romanicriss.org
102 Decizia Primului-ministru Nr. 139/31 iulie 2002, cu privire la numirea membrilor Consiliului Na ional pentru Combaterea
Discrimin rii. S-au primit propuneri din partea Ministerului Informa iilor Publice, Ministerului Muncii i Solidarit ii Sociale,
Ministerului Justi iei, Ministerului S n t ii i Familiei, Ministerului Administra iei Publice, Ministerului Educa iei i Cercet rii i
Ministerului de Interne.
103 Vezi Divers – Dosare ale diversit ii etnice în România, nr. 18, 12 august
104 HG cu privire la organizarea i func ionarea CNCD, Art. 5(5): „La desemnarea membrilor colegiului director va fi luat în
considerarea i prezen a persoanelor apar inând minorit ilor na ionale sau categoriilor defavorizate“.
105 Vezi Open Society Institute: Monitorizarea procesului de aderare la Uniunea European : Protec ia minorit ilor în
România, Budapesta, 2001. Se poate consulta la adresa <www.eumap.org> (accesat 3 octombrie 2002).
106 Citat din Raportul de Activitate, perioada 1.08.2002-31.12.2002, Guvernul Romaniei, Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii
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Sectiunea III Cadrul institutional si independenta Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii
Independenta Consiliului National pentru Combaterea Discrminarii in contextul
normativ intern si al standardelor internationale
Textul art. 23 alin. (1) din Ordonan a de Guvern nr. 137/2000, referindu-se la Consiliul Na ional
pentru Combaterea Discrimin rii prevede ca este un organ de specialitate al administra iei publice
centrale, în subordinea Guvernului. La rândul s u, alin. (2) al aceluia i articol dispune c structura
organizatoric i celelalte atribu ii ale Consiliului Na ional pentru Combaterea Discrimin rii vor fi
reglementate prin hot râre a Guvernului. Caracterul de organ al administra iei publice centrale, în
subordinea Guvernului, al CNCD este înscris i în art. 1 alin. (1) din Hot rârea Guvernului nr.
1194/2001, care adaug i faptul c acesta are personalitate juridic .
Prin urmare, Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii este un organ al administra iei de
stat centrale de specialitate în subordinea direct a Guvernului (administra ia ministerial ),
organizat îns distinct de ministere ( i ministerele fac parte din administra ia ministerial , dar
conduc torii lor sunt membri în Guvern). Temeiul constitu ional al înfiin rii unor organe
administrative de specialitate, altele decât ministerele, în subordinea Guvernului, este reprezentat
de art. 115 alin. (2) i art. 116 alin. (2) din Constitu ia României.
Prin art. 1 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 1194/2001, nou introdus prin Hot rârea Guvernului
nr. 1514/2002, se prevede c CNCD r spunde de aplicarea politicii Guvernului în materia
nediscriminarii. Prevederea este conform rolului constitu ional al administra iei ministeriale, aflat
sub conducerea Guvernului, de a înf ptui programul de guvernare, conform art. 101 alin. (1), art.
115 alin. (2) i art. 116 alin. (2) din Constitu ie.107 Prin Ordonanta de Guvern nr.77/2003 s-au adus
modificari in ceea ce priveste CNCD astfel ca potrivit articolului 12 indice 2:
„În exercitarea atribu iilor sale, Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii î i
desf oar activitatea în mod independent, f r ca aceasta s fie îngr dit sau influen at
de c tre alte institu ii ori autorit i publice”.
Art. 1 alin. (3) din Hot rârea Guvernului nr. 1194/2001, prevede c “În exercitarea atribu iilor sale
Consiliul î i desf oar activitatea în mod independent, f r ca aceasta s fie îngr dit sau
influen at de c tre alte institu ii sau autorit i publice”. Dar trebuie precizat imediat c textul este,
în primul rând, în contradic ie cu alin. (1) al aceluia i articol, care dispune c CNCD se afl în
subordinea Guvernului. Este ilogic ca una i aceea i autoritate s fie, în acela i timp, i
subordonat , i independent . În afar de contradic ia intern a textului, art. 1 alin. (3) contravine
i art. 115 alin. (2) i art. 116 alin. (3) din Constitu ie. Desi in art.1, par. 3 a Hotararii de Guvern
1194/2001 este prevazut ca in exercitarea atributiilor sale, CNCD isi desfasoara activitatea in mod
independent, se pune totu i in discu ie problema independentei sale. Motivul nu este legat in mod
necesar de faptul ca CNCD este un organ administrativ subordonat Guvernului, ci tocmai sarcinile
sale principale: CNCD “propune” masuri speciale sau “propune Guvernului” proiecte de acte
normative in domeniul sau de activitate. De aceea in exercitarea func iei sale normative, CNCD
depinde de Guvern sau alte autoritati publice pentru adoptarea propunerilor sale.
Citat Renate Weber, Concept paper on combating discrimination in Romania (Inventar de probleme privind legisla ia i
mecanismele institu ionale pentru combaterea discrimin rii) document in lucru prezentat in cadrul atelierului de lucru
„Concept Paper on combating discrimination in Romania”, 9 iulie 2003, Bucuresti.
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De asemenea pre edintele este numit si eliberat din func ie prin decizia primului ministru, membrii
Colegiului Director sunt numi i de primul ministru in urma propunerilor f cute de diverse ministere.
Astfel, s-ar putea concluziona ca independenta CNCD poate fi afectata avand in vedere implicarea
directa a Guvernului.108
Pe de o parte, la nivelul administra iei centrale de stat de specialitate, Constitu ia recunoa te
posibilitatea constituirii unor autorit i administrative autonome, aflate sub controlul parlamentar
direct, dar nu a unei autorit i administrative independente. În al doilea rând, o autoritate
administrativ central autonom se poate înfiin a numai prin lege organic , iar nu prin ordonan
simpl sau hot râre a Guvernului.109
In ceea ce priveste modific rile aduse prin Ordonanta de Guvern nr.77/2003110 la articolul 19 indice
2, existen a acestui articol este redundant, deoarece, într-un stat de drept, nimeni nu poate îngr di
sau influen a activitatea unei institu ii independente. Efectul creat prin introducerea acestui articol
este ca CNCD nu ar r spunde în fa a nim nui pentru activitatea sa, ceea ce este contrar regulilor
ce guverneaz activitatea oric rei institu ii.111
Înfiin area Consiliului Na ional pentru Combaterea Discrimin rii ca autoritate administrativ
autonom , prin lege organic , adoptat de Parlament, conform Art. 72, corelat cu Art. 116 din
Constitu ie, ar fi garantat într-o mare m sur nu doar independen a, ci i pozi ia diferit a CNCD în
raport cu celelalte autorit i ale statului român, rela ia cu parlamentul, cu ministerele i cu
structurile administra iei centrale i locale, contribuind la asigurarea legitimit ii CNCD-ului i
eficientizarea activit ii sale. În acest mod s-ar respecta i direc iile trasate în Recomandarea ECRI
de politic general nr. 2, Principiul 5, referitoare la independen a i responsabilitatea organismelor
specializate de combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului i intoleran ei la nivel na ional:
„1.Organismelor specializate ar trebui s li se atribuie fonduri suficiente pentru a- i duce la
îndeplinire eficient func iile i responsabilit ile, iar fondurile ar trebui s fie supuse anual
aprob rii parlamentului.
2. Organismele specializate ar trebui s func ioneze f r interven ia statului i cu toate
garan iile necesare independen ei lor, incluzând libertatea de a- i numi propriul personal,
a- i gestiona resursele proprii dup cum consider i î i exprim public punctele lor de
vedere.
3. Organismele specializate trebuie s î i produc în mod independent rapoarte privind
ac iunile lor, având la baz obiective clare i, dac este posibil, care pot fi evaluate, pentru
a fi dezb tute în Parlament.”
Referitor la CNCD, Comisia Europeana impotriva Rasismului si Intolerantei (ECRI), in cel de-al
Doilea Raport privind Romania, “atrage atentia asupra Recomandarii nr. 2 privind mecanisme
specializate in combaterea rasismului si discriminarii, in care ECRI enun a atributiile si func iile
108 Vezi Raport Workshop “Implementarea legislatiei europene anti-discriminare”, Praga, 2002, organizat de ERRC,
INTERIGHTS si MPG, 2002, Romani CRISS-Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii, “Oportunitati egale in
accesul la servicii si locuri deschise publicului larg: cazul Romilor din Romania”, Raport Anual 2001 ; poate fi accesat la
adresa www.romanicriss.org
109 Idem
110 Ordonanta de Guvern nr.77/2003 din 28 august 2003 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 619 din 30 august
2003
111 Citat din Document de Pozitie al organizatiilor Centrul de Resurse Juridice, Funda ia pentru o Societate Deschis ,
ACCEPT, APADOR-Comitetul Helsinki, Romani-Criss, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Liga Pro Europa, Institutul pentru
Politici Publice, transmis catre CNCD la 31 iulie 2003

unor asemenea mecanisme. In aceasta recomandare ECRI sublinieaza importanta asigur rii
independentei fata de guvern si sfera politica a unor asemenea organisme…ECRI recomanda
alinierea CNCD cu aceasta recomandare si urgenteaz autoritatile sa ia in considerare modul cel
mai eficient al acestuia de a-si îndeplini mandatul.”112

Atributii ale Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii in contextul
modificarilor legislative
Ordoanta de Guvern nr.77/2003113 se refera si la atributiile CNCD in Articolul 19 indice 4 aducand
modificari prevederilor Ordonantei de Guvern nr.137/2000:
Art. 194. În vederea combaterii faptelor de discriminare, Consiliul Na ional pentru
Combaterea Discrimin rii î i exercit atribu iile în urm toarele domenii:
a) prevenirea faptelor de discriminare;
b) medierea faptelor de discriminare;
c) investigarea, constatarea i sanc ionarea faptelor de discriminare;
d) monitorizarea cazurilor de discriminare;
e) acordarea de asisten de specialitate victimelor discrimin rii.”
Directivele europene, în dispozi iile lor minimale cu privire la atribu iile organelor na ionale în
combaterea discrimin rii nu prev d decât: asisten a independent acordat victimelor în plângerile
lor împotriva discrimin rii, cercet rile, studiile, publicarea de rapoarte independente în domeniul
discrimin rii – Art. 13 alin. 2 din Directiva Consiliului 2000/43/EC. Întrucât statul român dore te s
mearg mult mai departe în acordarea atribu iilor CNCD, atunci legiuitorul trebuie s manifeste
extrem aten ie asupra modului de reglementare a structurilor competente a exercita aceste
atribu ii i mecanismul în care se exercit . Mai mult, aparitia unor concepte, in ordonanta
nr.77/2003, nu este este clara si explicita.
De exemplu, medierea prevazuta ca atribuite a CNCD in solutionarea pe cale amiabil a
conflictelor ap rute în urma s vâr irii unor acte/fapte de discriminare. In primul rand, este imperios
necesar reglementarea no iunii de „mediere” în legisla ia noastr . Pe de alta parte, este necesara
crearea prin intermediul unei legi organice a unei structuri organizatorice a CNCD-ului, care s
cuprind departamente separate, cu atribu ii distincte, neconflictuale. Este inadmisibil ca acelea i
persoane s medieze p r ile, iar apoi, în caz de neîn elegere, s constate i s sanc ioneze faptele
de discriminare.114
De asemenea se prevede si acordarea de asisten de specialitate victimelor discrimin rii. In
schimb este neclar, pana in momentul actual, si in lipsa unei practici in acest sens, nu putem
spune ca expresia de „asistenta de specialitate” este conforma cu prevederile Directivelor
europene. Astfel, de i Directiva 43/2000 nu define te expresis verbis ’’asisten a independent
acordat victimelor discrimin rii în ceea ce priveste plângerile care vizeaz discriminarea’’, este
evident ca aceasta prevedere ia în considerare practica existent în statele membre ale Uniunii
Vezi ECRI-Comisia Europeana imptriva Rasismului si Intolerantei, Al doilea Rport privind Romania, Consiliul Europei, 22
iunie 2001, Strasburg, 23 aprilie 2002, p.11.
113 Ordonanta de Guvern nr.77/2003 din 28 august 2003 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 619 din 30 august
2003
114 Citat din Document de Pozitie al organizatiilor Centrul de Resurse Juridice, Funda ia pentru o Societate Deschis ,
ACCEPT, APADOR-Comitetul Helsinki, Romani-Criss, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Liga Pro Europa, Institutul pentru
Politici Publice, transmis catre CNCD la 31 iulie 2003
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Europene i a Cur ii Europene a Drepturilor Omului. Asisten a acordat victimelor discrimin rii
trebuie sa cuprinda acea asisten juridic si/sau financiara prin care victima discrimin rii are
posibilitatea de a obtine repunerea în drepturile avute anterior exercit rii discrimin rii i poate sa î i
recupereze prejudiciul cauzat prin discriminare. In acelasi sens sunt si prevederile Recomandarii
de politica Generala Nr.2 a Comisiei Europene împotriva Rasismului i a Intoleran ei–ECRI, care
prezinta in detaliu conceptele folosite in Directiva 43/2000.115

Vezi Romani CRISS-Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii, “Oportunitati egale in accesul la servicii si locuri
deschise publicului larg: cazul Romilor din Romania”, Raport Anual 2001 ; poate fi accesat la adresa www.romanicriss.org
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Capitol IV: Combaterea discriminarii etnice in circumstantele
neuzuale ale Ordonantei de Guvern 137/2000 pana la
infiintarea Consiliului National pentru Combaterea
Discriminarii
Sectiunea I: Introducere
Cadrul legal al protectiei minoritatilor din Romania, sub aspectul combaterii tuturor formelor de
discriminare, a fost l rgit prin adoptarea ordonan ei guvernamentale nr.137 din august 2000. Anul
2000, reprezinta din aceasta perspectiva, un punct de referinta. Adoptarea unei legisla ii specifice
si a unui organism specializat in combaterea discriminarii a constituit un progres pentru Romania.
Institutii precum Avocatul Poporului au jucat, pana la acest moment, un rol activ in interven ia si
monitorizarea cazurilor de discriminare. Din pacate, pe parcursul anului 2000 si pana in 2002,
plangerile care au vizat discriminarea nu au fost adresate Consliului National pentru Combaterea
Discriminarii. Acest fapt nu s-a datorat lipsei plangerilor, necunoasterii legislatiei in materie sau a
institutiei. Pur si simplu, cele 60 de zile de la intrarea in vigoare a Ordonantei nr .137/2000 pana la
constituire nu au fost realizabile116. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a devenit
functional abia spre mijlocul anului 2002, data la care aceasta institutia nu a aplicat nici o
sanctiune.117

Sectiunea II: Lacune legislative si imposibilitatea de sanctionare a discriminarii
etnice in anul 2000
Romani CRISS a jucat un rol esential in utilizarea mijloacelor legale in combaterea discriminarii
fata de romi. Diverse cazuri ce vizau refuzul in accesul la locuri si servicii destinate publicului,
anunturi discriminatorii in presa, anunturi publicitare, discriminare in angajare etc. au fost aduse in
atentia institutiilor din Romania de catre Romani CRISS.
In cazul CRISS vs. Discotecile din Bucuresti, plangerile privind actele de discriminare din data de 5
si 6 mai 2000 au fost nerezolvate. Acestea vizau refuzul nejustificat de a permite accesul unor
persoane in locuri deschise publicului datorita apartenentei etnice. Plangerile nu au fost
solutionate, in primul rand, datorita lipsei de competenta. Institutiile sesizate, Avocatul Poporului,
respectiv Politia, la momentul respectiv, si-au declinat compenteta de a solutiona astfel de cazuri.
La aceea data, faptele de discriminare nu erau reglementate in legislatia romaneasca, cu unele
exceptii, in domenii singulare. Spre exemplu, Codul penal se refera la un act discriminatoriu care
este savarsit de un functionar in exercitiul atributiilor se serviciu, ceea ce nu era cazul in speta
prezentata. Inexistenta unui act normativ care sa sanctioneze discriminarea a facut imposibila
solutionarea acelor plangeri. Pe de alta parte, Romania ratificase majoritatea tratatelor si
conventiilor internationale privind discriminarea insa nu exista transpunerea corelativa in legislatia
interna a unui act normativ care sa interzica dar sa si sanctioneze discriminarea.

Vezi Infra Capitol III, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii - organismul specializat in implementarea
legislatiei anti-discriminare in Romania
117 Idem
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In cazul CRISS vs. Oficiul Fortelor de munca Sector 3, plangerile privind discriminarea in angajare
din data de 31 iulie 2000 nu au fost solutionate, din acelasi considerent. Chiar daca institutia
Avocatul Poporului s-a implicat in investigarea unor cazuri de discriminare, jucand un rol pozitiv
prin implicarea aceasteia, lipsa cadrului normativ a constituit acelasi impediment in sanctionare.
In lipsa reglementarii juridice a interzicerii si sanctionarii discriminarii etnice, Romani CRISS a
incercat solutionarea unor cazuri printr-o modalitate alternativa, si anume pe calea solutionarii
amiabile, impropriu spus mediere. Avantajul acestei solutii este in primul rand evitarea unor
proceduri complexe, de durata, riscul solutionarii nefavorabile si neatingerea scopului avut in
vedere: discriminarea este un fapt ilicit si mai mult decat atat un principiu al respectarii drepturilor
omului potrivit caruia nimeni nu poate fi discriminat datorita, inclusiv, apartenentei etnice.
Astfel, in cazul CRISS vs. Oficiul Fortelor de munca Sector 3, solutia de compromis a constituit-o
prezentarea in mod public a scuzelor pentru comiterea unui act prin care romii au fost discriminati
in ocuparea unui loc de munca si renuntarea la introducerea unei actiuni in justitie in ceea ce
priveste incidentul discriminatoriu.
1. Cazul CRISS vs. Discotecile din Bucuresti – discriminare in accesul la locuri deschise
publicului larg
Romani CRISS, Dosar 01/D/2000

I.

De facto

In serile de 5 si 6 mai 2000, Romani CRISS a organizat o actiune de documentare privind
discriminarea rasiala manifestata impotriva romilor. Actiunea, desfasurata sub numele “Discoteca”,
s-a inscris in cadrul Campaniei de Lupta Impotriva Discriminarii si a Rasismului desfasurata de
Romani CRISS. Scopul actiunii a fost de a identifica locurile publice din Bucuresti (discoteci, baruri,
etc.), in care romilor nu le este permis accesul, din motive rasiale.
La aceasta actiune au participat 18 tineri romi si ne-romi, baieti si fete, majoritatea fiind studenti si,
implicit, posesori ai carnetelor de student. Printre cei prezenti s-au numarat si doi jurnalisti de la un
ziar de mare tiraj din Romania. Intregul grup a fost caracterizat de decenta, atat sub aspect
vestimentar, cat si al comportamentului adoptat.
In seara zilei de 5 mai, participantii la actiune au vizitat discotecile Calise, din zona Podului
Cotroceni, Azteca, din campusul Grozavesti si discotecile din campusul Regie - Max, Dumars, Blue
Night, ca si barul End Zone. Daca la discotecile Calise si Azteca accesul grupului a fost permis,
dupa prezentarea carnetelor de student (cu toate ca personalul acestora nu solicita carnetul tuturor
clientilor), in discotecile din Regie, grupul nu a fost admis, pe motiv ca membri acestuia nu poseda
legitimatii de club. Contrar asteptarilor, in afara grupului de tineri implicati in actiune, nici unui alt
client nu i se solicita la intrare legitimatia de club sau de student.
Dorind sa probeze acest fapt, unii dintre tinerii echipei (ne-romi) au incercat si au reusit sa intre in
discoteci, separat de grup. Dupa ce acestia au intrat, ceilalti tineri aflati afara (romi) au incercat la
randul lor sa intre in discoteca. Accesul acestora a fost interzis de catre bodyguard-ul de la intrare,
pe motiv ca nu detin legitimatie de club/discoteca.
Actiunea a continuat in seara zilei de 6 mai, cu un grup de 12 persoane, care s-a deplasat la
discotecile Club Martin, Calipso, Why Not i Club Karma. In primele doua discoteci grupul nu a
intampinat nici un fel de probleme, insa accesul acestora nu a fost permis in discoteca Why Not.

Motivatia persoanelor de la intrare in discoteca a fost absenta legitimatiilor de membri, cu toate ca,
in prezenta grupului au intrat persoane carora nu li s-au solicitat astfel de documente. Dupa ce sau retras din fata discotecii, grupul a decis sa revina la discoteca Why Not, fiind pusa la punct o
strategie de verificare a fenomenului discriminarii. Un membru al grupului (voluntar in cadrul
Romani CRISS) de origine germana, insotit de prietena sa, a reusit sa intre, fara a prezenta nici o
legitimatie. Celorlalte 10 persoane care i-au urmat la un interval de 3 minute, nu au fost lasati sa
intre in discoteca, solicitandu-li-se legitimatii de acces. Personalul discotecii a fost nevoit sa
recunoasca faptul ca refuzul are la baza alte motive, acestea fiind subintelese (apartenenta etnica
a celor implicati).
O situatie similara s-a a avut loc in aceeasi seara la Club Karma, unde interdictia de acces a fost
motivata de absenta unor „invitatii”, care, potrivit personalului discotecii, pot fi procurate numai la
inceput de an, clubul functionand cu circuit inchis.
Astfel, romii sunt supusi discriminarii chiar si in cele mai obisnuite imprejurari, fiindu-le retras
dreptul de a avea acces intr-un loc public care primeste autorizatie de functionare de la institutiile
publice ale statului roman. Nu s-a dispus retragerea autorizatiei de functionare a unui astfel de
local public, sau incetarea activitatii sale.
II.

De jure

Ingradirea accesului anumitor persoane in locurile publice incalca prevederile Constitutiei
Romaniei, in speta art. 4 alin.(2); art. 6; art. 16 alin (1) si (2), art. 20, si, in mod special, dispozitiile
art. 30 alin.(7) din titlul II: “Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale”, care dispune astfel:
“sunt interzise de lege defaimarea tarii si a natiunii, indemnul la razboi de agresiune, la ura
nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitare la discriminare, la separatism teritorial sau la
violenta publica, precum si manifestarile obscene contrare bunelor moravuri”.
III.

Solutionarea cazului

In urma sesizarilor transmise de Romani CRISS catre Avocatul Poporului si alte institutii publice, a
mediatizarii acestei actiuni pe canalele media, nu s-a inregistrat nici o masura de combatere sau
sanctionare a actelor de discriminare manifestate impotriva romilor in ceea ce priveste accesul in
locuri publice. Lipsa unui cadru legislativ care sa sanctioneze aceste manifestari a permis si din
partea institutiilor si din partea cetatenilor ca acest fenomen de rasism si discriminare sa fie
prezent in toate domeniile vietii publice.
2. Cazul CRISS vs. Oficiul Fortelor de Munca Sector 3: discriminare in accesul la un loc de
munca
Romani CRISS

I.

De Facto

In data de 31 iulie 2000, un colaborator al organizatiei Romani CRISS, in urma unei sesizari, s-a
deplasat la sediul Oficiului Fortelor de Munca, sector 3, Bucuresti, unde a putut citi pe panoul cu
oferte de munca urmatorul anunt: “Angajez agenti paza, 1.77m, stagiul militar satisfacut. Exclus
rromi”. Fata de aceasta situatie, colaboratorul organizatiei noastre a luat legatura cu domnul
Mihaita Cornea, seful Oficiului Fortelor de Munca, sector 3, încercand sa afle care este motivul
pentru care reprezentantii institutiei mentionate anterior incalca prevederile constitutionale privind

drepturile cetatenilor de a avea acces pe pia a fortei de munca. Raspunsul reprezentantului
Oficiului Fortelor de Munca a fost acela ca nu isi asuma responsabilitatea pentru publicarea
respectivului anunt, precizand faptul ca aceasta apartine in totalitate firmei SC GUARD SRL, care
solicita angajarea unei persoane.
II. De Jure
Fapta comisa de Oficiul Fortelor de munca, sector 3, Bucuresti, prin publicarea acestui articol,
precum si a celorlalte de acest gen, incalca prevederile Constitutiei Romaniei, in speta, art.16 alin
1, privind egalitatea in drepturi, care dispune: „Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor
publice, fara privilegii si fara discriminari”, si art 38 alin 1, privind munca si protectia sociala a
muncii, care dispune: „ Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei si alegerea locului
de munca sunt libere”. De asemenea, aceasta fapta face obiectul infractiunii prevazuta si
pedepsita de art. 247 C.p., privind abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi, care dispune:
”Ingradirea, de catre un functionar public, a folosintei sau a exercitiului drepturilor vreunui cetatean,
ori crearea pentru acesta a unor situatii de inferioritate pe temei de nationalitate, rasa, sex, sau
religie, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani”
III. Interventia Romani CRISS
Romani CRISS si-a manifestat ingrijorarea fa a de publicarea unor astfel de anunturi, care faceau
dovada ca discriminarea romilor nu are loc numai in paginile cotidianelor, ci si in cadrul institutiilor
de stat. Imediat dupa ce acest anunt a fost sesizat, Romani CRISS a emis un Comunicat de presa,
iar in data de 2 august 2000 a organizat o Conferinta de presa cu titlul „Statul inchide ochii la
discriminarea romilor”. Pasul urmator intreprins de Romani CRISS a fost acela de a depune petitii
si sesizari la institutiile abilitate in drept cu rezolvarea unor astfel de probleme. Astfel, au fost
depuse petitii la „Avocatul Poporului” atat de catre domnul Ciprian Necula, cat si de catre Romani
CRISS, aducand in sprijinul acestor petitii si declaratia domnului Cristian Pantazi, persoana
martora la sesizarea anuntului discriminatoriu. De asemenea, a fost depusa o petitie la Ministerul
Muncii si Protectiei Sociale si la Agentia Municipala pentru Ocupare si Formare Profesionala
.Romani CRISS a continuat actiunea prin trimiterea unei scrisori catre SC GUARD SRL, firma care
solicita angajarea unui paznic, cu scopul de a-i provoca la dialog si de a afla care au fost motivele
care i-au determinat sa solicite publicarea unui astfel de anunt, men ionand in acelasi timp ca
intentioneaza sa actioneze in justitie atat firma SC GUARD SRL, cat si Agentia Municipala pentru
Ocupare si Formare Profesionala.
In perioada 14 -15 august a avut loc, la Geneva, sesiunea Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) –
Subcomisia pentru Promovarea si Protectia Drepturilor Omului, in cadrul careia reprezentantul
organizatiei Romani CRISS a prezentat cazurile de discriminare manifestate impotriva romilor din
Romania, una dintre situatiile relatate fiind prezentul caz.
IV.

Solutionarea cazului

Raspunsul institutiei „Avocatul Poporului” la petitiile depuse a fost acela ca institutia s-a sesizat din
oficiu cu privire la acest caz, mul umind organizatiei Romani CRISS pentru semnalarea cauzei,
dand in acelasi timp si cateva indicatii cu privire la promptitudinea de care trebuie sa dam dovada
in sesizarea unor astfel de cazuri. Romani CRISS apreciaza aceasta indicatie, insa o critica pe cea
de-a treia, privind precizarea exacta a numelui institutiei sau autoritatii pe care o reclama. Din
petitiile depuse la institutia „Avocatul Poporului”, cu numerele de inregistrare 3036 si 3037 din

16.08.2000, reiese clar ca Romani CRISS nu specifica faptul ca Oficiul Fortelor de Munca, Sector
3, Bucuresti, este subordonat Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
Dupa ce Romani CRISS a trimis o scrisoare catre firma SC GUARD SRL, conducerea acesteia,
prin domnul Director Dan Vasile, a mentionat ca firma pe care o conduce nu a solicitat niciodata
Agentiei Municipale pentru Ocupare si Formare Profesionala publicarea unui astfel de anunt pe
panourile cu oferte de munca. De asemenea, domnul Dan Vasile a solicitat o intrevedere cu
conducerea Romani CRISS si Oficiul For elor de Munc al sectorului 3, cu scopul de a clarifica
aceast situa ie. La aceast întrevedere, au participat din partea Romani CRISS domnii Costel
Bercus si Ciprian Necula. Rezultatul intrevederii a fost acela ca publicarea acestui anunt
discriminatoriu, pe panourile cu oferte de munca, a fost solicitata telefonic de catre conducerea SC
GUARD SRL, fara sa existe o solicitare scrisa din partea firmei catre Oficiul Fortelor de Munca.
In urma petitiei depuse la AMOFP, Directorul Executiv Marian Grigore a emis, in data de
17.10.2000, un Comunicat de Presa prin intermediul caruia a declarat ca, situatia respectiva s-a
creat dintr-o greseala, ca urmare a solicitarii exprese a firmei SC GUARD SRL.
Ulterior, in data de 18 octombrie 2000, la sediul organizatiei Romani CRISS a fost organizata o
conferinta de presa cu tema „AMOFP – va spune NU discriminarii ”.
In cadrul conferintei de presa, Directorul Executiv al Agentiei Municipale pentru Ocupare si
Formare Profesionala, Marian Grigore, a cerut in mod public scuze pentru acest incident, prin care
romii au fost discriminati la ocuparea unui loc de munca si a propus o viitoare colaborare cu
asociatiile romilor din Romania in vederea organizarii de cursuri de formare si reconversie
profesionala pentru membri comunitatii romilor. De asemenea, hotararea organizatiei Romani
CRISS privind actionarea in justitie a AMOFP pentru cazul semnalat a fost anulata odata cu
recunoasterea de catre Agentie a discriminarii la care au fost supusi romii prin ingradirea
drepturilor lor cetatenesti si prin scuzele publice ale acestei institutii pentru crearea acestui
incident rasial.

Concluzii
In anul 2000, Romania ratificase majoritatea instrumentelor Internationale cu relevanta in
combaterea rasismului, discriminarii si a intolerantei. A ratificat Pactul International cu privire la
Drepturile Economice, Sociale si Culturale118, Pactul International cu privire la Drepturile Civile si
Politice119 si Protocoalele Facultative la Pact120, Conventia Internationala privind eliminarea tuturor
formelor de discriminare121 cu mentiunea ca Romania nu subscrissese articolului 14 al Conventiei
prin care ”orice Stat parte poate declara, in orice moment, ca recunoaste Comitetului122
competenta de a primi si examina comunicari emanand de la persoane care se plang de a fi
victime ale violarii, de catre acest stat parte, a vreunuia din drepturile enuntate in Conventie.
Comitetul nu primeste nici o comunicare privind un stat parte care n-a facut o astfel de declaratie
”123. De asemenea, Romania ratificase Conventia Europeana a Drepturilor Omului 124 si
Protocoalele Aditionale ale Conventiei: Primul Protocol Aditional inclusiv Protocolul nr.10 125 si
Protocolul nr.11126. Protocolul nr.12 care se refera explicit la discriminare a fost semnat de catre
Romania dar nu a fost ratificat.127 In anul 1995 a fost ratificata Conventia–Cadru pentru Protectia
Minoritatilor Nationale128.
Unul dintre cele mai importante instrumente internationale in combaterea discrminarii il constituia
recent adoptata Directiva a Consiliului Uniunii Europene, Directiva 2000/43/EC129 privind aplicarea
tratamentului egal intre persoane indiferent de originea rasiala sau etnica. Aceasta face parte din
acquis communautaire si trebuie sa fie transpusa in legislatia interna ca parte a Procesului de
aderare la UE.
La o prima vedere, Romania ratificase cele mai importante tratate si conventii. Totusi mai ramanea
ca Romania sa isi retraga mentiunea cu privire la Articolul 14 al Conventiei Internationale privind
Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare, sa ratifice Protocolul nr.12 al Conventiei Europene a
Drepturilor Omului si avand in vedere statut-ul Romaniei de stat candidat la Uniunea Europeana sa
transpuna in legislatia interna prevederile Directivei 43/2000 a Consiliului Uniunii Europene.

Romania a ratificat Pactul la 31 octombrie 1974 prin Decretul nr.212, publicat in “Buletinul Oficial al Romaniei”, Partea I,
nr.146 din 20 noiembrie 1974.
119 Romania a ratificat Pactul la 31 octombrie 1974 prin Decretul nr.212, publicat in “Buletinul Oficial al Romaniei”, partea I,
nr.146 din 20 noiembrie 1974.
120 Romania a ratificat Protocolul la 28 iunie 1993 prin Legea nr. 39, publicata in “Monitorul Oficial al Romaniei”, partea I,
nr.193 din 30 iunie 1993, al doilea Protocol a fost ratificat de Romania la 25 ianuarie 1991 prin Legea nr.7, publicata in
“Monitorul Oficial al Romaniei”, partea I, nr.18 din 26 ianuarie 1991.
121 Romania a aderat la Conventie la 14 iulie 1970 prin Decretul nr.345, publicat in ”Buletinul Oficial al Romaniei”, partea I,
nr.92 din 28 iulie 1970. Initial Romania a aderat la Conventie cu o rezerva formulata fata de artt.22. Prin legea nr.144/1998,
Romania si-a retras rezerva formulata la art.22.
122 Comitetul pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale infiintat potrivit Conventiei Intetrnationale privind Eliminarea tuturor
Formelor de Discriminare Rasiala.
123 Art.14 din Conventia Internationala privind Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare Rasiala.
124 Romania a ratificat Conventia prin Legea nr.30 din 18 mai 1994, publicata in ”Monitorul Oficial”, nr.135 din 31 mai 1994.
125 Romania a ratificat Primul Protocolul si inclusiv Protocolul nr.10 prin Legea nr.30 din 18 mai 1994, publicata in ”Monitorul
Oficial” nr.135 din 31 mai 1994.
126 Romania a ratificat Protocolul nr.11 prin legea nr.76 din 6 iulie 1995, publicata in ”Monitorul Oficial” nr.147, din 13 iulie
1995.
127 Romania a semnat Protocolul nr.12 la CEDO in data de 04.11.2000; Pana la data de 21 iunie 2001 fusese semnat de 27
de state si ratificat de un singur stat: Georgia.Va intra in vigoare dupa ratificarea formala de catre 10 state.
128 Romania a ratificat Conventia-Cadru prin Legea nr.33 din 29 aprilie 1995, publicata in ”Monitorul Oficial”, partea I, nr.82
din 4 mai 1995.
129 Directiva Consililui 2000/43/EC, adoptata de catre Consiliul Uniunii Europene la data de 29 iunie 2000, Monitorul Oficial
OC221JAI 67.
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In plan intern, Constitutia Romaniei din 21 noiembrie 1991 continea prevederi referitoare la
aplicabilitatea tratatelor ratificate de Parlament si la concordanta dintre pactele si tratatele
privitoare la drepturile fundamentale ale omului si legile interne. In art. 11 al Constitutiei se
mentioneaza ca ’’Statul roman se obliga sa indeplineasca intocmai si cu buna-credinta obligatiile
ce-i revin din tratatele la care este parte. Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte
din dreptul intern.’’ Deasemenea art. 20, cu referire la Tratatele interna ionale privind drepturile
omului cuprinde: ’’Dispozi iile constitu ionale privind drepturile i libert ile cet enilor vor fi
interpretate i aplicate în concordan cu Declara ia Universal a Drepturilor Omului, cu pactele i
cu celelalte tratate la care România este parte.Dac exist neconcordan e între pactele i tratatele
privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, i legile interne, au
prioritate reglement rile interna ionale.’’
Insa, cu exceptia prevederilor Constitutionale si reglementarilor Codului Penal, legislatia interna nu
aborda in mod comprehensiv chestiunea discriminarii. In concordanta cu standardele internationale
in materie, din pacate Romania nu indeplinea, de departe, aceste elemente minimale, precizate in
conventiile si tratatele internationale cat si in Directiva Consiliului Uniunii Europene nr.43 din 29
iunie 2000. In conditiile in care Romania avea statut de tara candidat la Uniunea Europeana, avand
in vedere faptul ca Directiva 43/2000 face parte din acquis-ul communautaire, aceasta trebuia
transpusa in legislatia romaneasca.
Procesul de indeplnire a standardelor privind combaterea discriminarii avea sa inceapa in august
2000, odata cu adoptarea Ordonantei de Guvern nr.137.

Sectiunea III: Legislatia anti-discriminare in vigoare, instantele de judecata si
imposibilitatea de sanctionare a discriminarii etnice in anul 2001
Raportul Comisiei Europene din anul 2000 a apreciat adoptarea Ordonantei drept ”un pas foarte
pozitiv” dar a sus inut mai departe ca “vor fi necesare atat o legisla ie secundara cat si aranjamente
institu ionale inainte ca prevederile continute in Ordonanta 137 sa fie aplicate. Ca urmare, este
prea devreme pentru a evalua eficacitatea acestor masuri.”130 In ceea ce priveste implementarea
legislatiei anti-discriminare din Romania, in Raportul din 2001, Comisia Europena considera ca in
ceea ce priveste discriminarea romilor, a a cum s-a men ionat si in Rapoartele de Progres
anterioare, problema a fost insuficient abordata131 iar legislatia anti-discriminare de i in vigoare, nu
este opera ionala.132
Comisia Europeana impotriva Rasismului si Intolerantei apreciaza ca in ceea ce priveste cadrul
legslativ „Romania a facut cativa pasi pentru a aborda problemele rasismului si discriminarii. In
special a fost adoptata o noua legislatie pentru combaterea discriminarii... ECRI saluta astfel de
initiative ca pe o recunoastere, din partea autortatilor, a faptului ca exista in Romania probleme
privind rasismul si discriminarea si trebuie actionat in sensul combaterii problemelor de acest fel.
133.” Comitetul Consultativ al Conventiei Cadru pentru Protectia Minoritatilor Nationale in avizul sau
privind Romania, din 6 aprilie 2001, saluta, in mod particular, adoptarea de catre Guvernul

Vezi Uniunea Europeana, Raportul de progres al Comisiei Europene privind tarile candidate la UE: Romania, p.21, 2001.
Vezi Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”, 2000, Capitolul „Drepturile minoritatilor si
protectia minoritatilor”, Vezi Romani CRISS, Raport anual 2001, disponibil la adresa www.romanicriss.org
132 Vezi Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”, 2001, Capitolul „Drepturile minoritatilor si
protectia minoritatilor”.
133 Idem.
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Romaniei a Ordonantei privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
atr gând atentia asupra importantei implementarii acestui act normativ134.
Intrarea in vigoare a Ordonantei de Guvern nr.137/2000 a fost salutata in special de societatea
civila avand in vedere rolul pe care aceasta l-a jucat, inclusiv, in procesul de elaborare al acestui
act normativ. Pentru organizatiile neguvernamentale ale romilor, adoptarea ordonantiei insemna de
fapt un instrument juridic la indemana in sanctionarea discriminarii etnice. Din pacate, anul 2001 a
insemnat un efort nereusit de incercari in obtinerea sanctionarii celor implicati in acte de
discriminare, fie ca a fost vorba de persoane fizice sau juridice private, fie ca au fost reprezentanti
ai autoritatilor publice locale. In acest context, Romani CRISS a recurs din nou la solutii alternative,
si anume calea amiabila, inclusiv medierea in cazuri care au implicat, in special, institutii publice.
Pe de alta parte, ordonanta 137/2000 a deschis calea actiunilor in instanta impotriva celor care au
discriminat persoane pe motive etnice, astfel ca pentru prima oara in Romania, erau introduse
actiuni civile in justitie pentru repararea prejudiciului produs prin discriminare.
3. Cazul CRISS vs. ANGELI : discriminare in accesul la locuri deschise publicului larg
Romani CRISS

I.

De Facto

In seara zilei de 26 ianuarie 2001, un colaborator al organizatiei Romani CRISS a fost sesizat de
catre doi cetateni romani de etnie roma ca, in aceeasi data, le-a fost ingradit accesul in barul
“Angeli”, situat in strada Gheorghe Doja, localitatea Pitesti, de catre persoanele de paza aflate la
intrarea in bar (body-guarzi). Romani CRISS a organizat in data de 02 februarie 2001 o actiune de
“testare” la barul Angeli, cu scopul de a se documenta asupra cauzei. Ajunsi la fata locului, s-a
cazut de acord ca un membru al Romani CRISS, alaturi de alti trei romi din localitatea Pitesti sa
intre in barul respectiv, pentru a constata reactia body-guarzilor de a ingradi accesul respectivelor
persoane in bar. In cadrul testarii, a participat si un ziarist, nerom. Ajunsi la intrarea in bar, romii au
fost opriti de body-guard, fiindu-le pus in vedere sa paraseasca barul, motivand ca proprietarul
localului a ordonat interzicerea accesului “tiganilor”. Reprezentantul Romani CRISS a folosit pe
parcursul desfasurarii actiunii un reportofon in scopul inregistrarii dialogului cu bodyguard-ul. De
asemenea, evenimentul a fost filmat, de la distanta, de catre un cameraman amator.
II.

De Jure

Faptele prezentate mai sus, in opinia Romani CRISS, fac obiectul OG. 137/2000, privind
prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, in speta: Art. 13 care dispune:
“Constituie contraventie conform prezentei ordonante, refuzarea accesului unei persoane sau unui
grup de persoane la serviciile oferite de hoteluri, teatre, cinematografe, biblioteci, magazine,
restaurante, baruri, discoteci, sau orice alti prestatori de servicii, indiferent daca sunt in proprietate
privata sau publica ...., datorita apartenentei acesteia/acestuia la o rasa, nationalitate, etnie, religie,
categorie sociala sau o categorie defavorizata, respectiv datorita convingerilor varstei sexului sau
orienarii sexuale a persoanelor in cauza”
Art. 18 care prevede : “Constituie contraventie conform prezentei ordonante, interzicerea accesului
unei persoane in locurile publice datorita apartenentei acesteia/acestuia la o rasa, nationalitate,
Citat Comitetul Consultativ al Convenitei Cadru pentru Protectia Minoritatilor Nationale, Aviz privind Romania, 6 aprilie
2001, Consiliul Europei.
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etnie, religie, categorie sociala sau orice alta categorie defavorizata, respectiv datorita
convingerilor varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in cauza”.
Art.19 care prevede: Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, dac fapta nu intr sub
inciden a legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propagand
na ionalist- ovin , de instigare la ur rasial sau na ional , ori acel comportament care are ca scop
sau vizeaz atingerea demnit ii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante,
umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei
comunit i i legat de apartenen a acestora la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie
social sau la o categorie defavorizat ori de convingerile, sexul sau orientarea sexual a
acestuia.”
S-a considerat, de asemenea ca sunt incidente si prevederile Codului Civil al Romaniei, prin: Art
998: “Orice fapta a omului care cauzeaza altuia un prejudiciu obliga pe acela din a carui greseala
s-a ocazionat, a-l repara”; Art. 1000 alin. 3 care prevede ca „Stapanii si comitentii (n.n. raspund),
de prejudiciul cauzat de servitorii si prepusii lor in functiile ce li s-au incredintat”.
III.

Interventia CRISS

In data de 06 februarie 2001, au fost depuse sesizari la Institutia Avocatul Poporului, atat din
partea Romani CRISS cat si din partea persoanelor participante la actiune135. In 7 februarie 2001
Romani CRISS a organizat la Grupul pentru Dialog Social, o dezbatere publica cu tema “Locurile
Publice – interzise romilor”. La dezbatere au luat parte reprezentanti ai romilor din structurile
politice, romi din societatea civila, invitati ai ambasadelor si jurnalisti. S-a pus in discutie cazul de
discriminare avand ca baza motivatia etnica, din localitatea Pitesti, si s-au readus in discutie alte
cazuri de discriminare impotriva romilor.
De asemenea s-a discutat posibilitatea aplicarii OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea
tuturor formelor de discriminare, si a infiintarii Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii,
in masura sa constate si sa sanctioneze contraventiile prevazute in ordonanta.
In data de 20 februarie 2001, Romani CRISS a depus o cerere la Camera de Comert si Industrie a
Romaniei, pentru a afla informatii despre persoana juridica (firma) ce a ingradit accesul romilor in
bar. Aceste informatii au fost necesare in vederea indeplinirii procedurii legale de citare in procesul
civil ce a fost intentat de catre Romani CRISS.
In urma informatiilor primite de la Camera de Comert si Industrie privitoare la Societatea
Comerciala si proprietarul acesteia136, Romani CRISS a introdus in data de 8 martie 2001 actiune
civila impotriva SC ANGELI ENTERPRISE SRL137. Actiunea a fost intemeiata pe prevederile art.
998-999 C.Civ. si dispozitiile art 13 si 18 din OG 137-2000, privind prevenirea si sanctionarea
tuturor formelor de discriminare.
IV. Procesul civil in fata instantei de judecata
In data de 23 aprilie 2001 a avut loc primul termen de judecata. La acest prim termen s-a cerut de
catre judecator prezentarea procesului verbal de constatare a contraventiei de catre Consiliul
A se vedea in acest sens sesizarile depuse la institutia Avocatul Poporului, cu numerele de inregistrare 500 – 504 din
06.02.2001
A se vedea raspunsul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei nr. 4140/27.02.2001, din care reiese ca reprezentantul
legal al SC Angely Enterprise SRL este numita Iliescu Angelica, in calitate de asociat unic si administrator, precum si ca la
data depunerii cererii de catre Romani CRISS societatea comerciala chemata in judecata nu era radiata in conditiile legii;
A se vedea actiunea civila introdusa de Romani CRISS in data de 08.03.2001 la Judecatoria Pitesti, jud. Arges;

National pentru Combaterea Discriminarii138. La termenul din 21 mai 2001 partile au depus
documente in legatura cu obiectul procesului. In data de 11 iunie 2001, la cel de-al treilea termen
al procesului, au fost audiati martorii propusi de Romani CRISS si SC Angeli Enterprise SRL. In 3
septembrie 2001 au depus marturie ultimii martori si au fost depuse la dosar acte legate de cauza
precum si o adeziune a Centrului European pentru Drepturile Romilor,Budapesta, referitoare la
obiectul procesului139. La termenul din data de 1 octombrie 2001 au avut loc ultimele audieri iar
concluziile finale cu privire la actiunea civila au fost depuse in data de 8 octombrie 2001.
In data de 08.10.2001, in sedinta publica, instanta s-a pronuntat asupra cauzei, prin sentinta civila
nr. 7656. Din continutul acesteia reiese ca, “in drept, reclamanta a intemeiat actiunea, pe
dispozitiile art. 13 si art. 18 din OG nr. 137/2000140 si pe dispozitiile art. 998 – 999 C.Civil141” iar “la
dosar partile au depus actele de care au inteles sa se foloseasca in solutionarea cauzei, si au fost
audiati martorii Morteanu Madalin, Ciprian Necula, Dana Ionut si Stefan Marius”142. Instanta a
retinut, in fapt, ca : “Reclamanta, este o fundatie cu caracter nepatrimonial, ce a fost infiintata cu
scopul principal de a realiza activitati de documentare, cercetare si difuzare de informatii privind
istoria, limba, situatia sociala si obiceiurile culturale ale romilor precum si cu scopul de a cerceta
multidisciplinar relatiile inter-etnice dintre romi si populatia majoritara, inclusiv prin analizarea
surselor de cooperare si conflict in relatiile dintre romi si alte grupuri sociale din comunitatile
teritoriale in care traiesc si deci, are, potrivit art. 22 din OG 137/2000, calitate procesuala activa143
in procesele avand ca obiect cereri de despagubiri formulate de persoanele prejudiciate in
conditiile prevazute de acest act normativ”.
Tot din continutul sentintei civile 7656/08.10.2001, reiese si faptul ca “cu declaratiile martorilor
audiati in cauza si cu articolul publicat in ziarul « National », la data de 03.02.2001144, s-a facut
dovada in cauza, ca intr-adevar in data de 02.02.2001, un grup format din 4 cetateni de etnie roma
au incercat sa intre in barul « Angeli »”. Din actele depuse de parata la dosar, a reiesit ca
“functionarea barului in discutie, a fost, incepand cu data de 16.08.1999, autorizata unei alte
societati comerciale, SC IF 14 Februarie SRL”. Martorul Stefan Marius, propus de parata, a aratat
ca este agent de paza si are locul de munca in cadrul barului «Angeli». De asemenea, martorul “a
recunoscut ca in exercitarea atrbutiunilor de serviciu si la solicitarea reprezentantei societatii
comerciale (n.n. SC IF 14 Februarie SRL), Iliescu Angelica, « sefa – barului Angeli », care i-a cerut
sa selecteze persoanele carora le permite accesul in bar, dupa tinuta si comportament, nu a
permis persoanelor trimise de catre reclamanta, intrarea in bar, intrucat i s-a parut ca una dintre ele
era in stare de ebrietate, reprezentantii acesteia nu erau corespunzator imbracati si pe unii dintre
ei, i-a retinut ca fiind persoane recalcitrante”145. Declaratia martorului in acest sens “este contrazisa
Potrivit art. 20 alin. 3 din OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, publicata in
Monitorul Oficial, nr. 431/02.09.2001, “constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la cap. II din prezenta ordonanta
se fac de catre membrii Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD)”. CNCD trebuia sa se infiinteze, potrivit
art. 23 alin. 1 din OG 137/2000, “in termen de 60 de zile de la data publicarii ordonantei in Monitorul Oficial”. Acesta nu s-a
infiintat in termenul legal prevazut de OG 137/2000. Hotararea de infiintare a CNCD ar fi trebuit sa fie adoptata la data de
24. 05. 2001, potrivit prevederilor HG 430/2001, privind Strategia Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor.
Hotararea de infiintare a CNCD s-a adoptat in data de 24 noiembrie 2001.Totusi acesta nu a insemnat ca o persoana
discriminata se poate adresa acestui organism in cazul in care a suferit o discriminare;
A se vedea adeziunea Centrului European pentru Drepturile Romilor, Budapesta, Ungaria, depusa la dosarul cauzei;
A se vedea dispozitiile art. 13 si 18 din OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare ;
A se vedea si dispozitiile art 998 – 999 C.Civil ;
A se vedea in acest sens declaratiile martorilor citati in proces;
A se vedea prevederile art. 22 din OG 137/2000;
A se vedea si articolul publicat in ziarul National in data de 03.02.2001, cu titlul “Patru rromi au fost dati afara dintr-un bar
pitestean”, semnat de Cristian Pantazi, martor la actiune ;
De mentionat ca persoanele participante la actiune se aflau pentru prima data la barul respectiv ;

de declaratiile martorilor propusi de catre reclamanta care cu ocazia audierii lor au aratat ca la data
de 02.02.2001 agentul de paza, audiat ca martor in proces, le-a pus in vedere sa paraseasca barul
« Angeli », intrucat « patroana i-a dat dispozitie sa nu primeasca in bar tigani »”146. De asemenea,
martorul Morteanu Madalin, a mai aratat ca ulterior, in legatura cu cele petrecute la data de
02.02.2001, a avut loc o dezbatere televizata si ca intr-un reportaj pe care el l-a vazut, a auzit-o
afirmand pe reprezentanta paratei Iliescu Angelica, ca, intr-adevar, a solicitat agentului de paza sa
faca o selectie a persoanelor care intrau in bar, fara sa precizeze criteriile de selectie. Prezenta
personal la termenul de judecata din data de 01.10.2001, Iliescu Angelica a declarat ca in cadrul
SC IF 14 Februarie SRL – Pitesti ,indeplineste functia de Director, fiind incadrata cu contract de
munca si ca a dat interviul televizat, intrucat ea a fost cea acuzata ca a incalcat dispozitiile legale
invocate de catre reclamanta147.
In dovedirea actiunii ,reclamanta a depus la dosar mai multe adrese eliberate de Camera de
Comert si Industrie – Bucuresti, potrivit carora SC Angeli Enterprise SRL este o societate cu
raspundere limitata, infiintata in data de 01.11.1994, cu sediul in Pitesti, strada. Gheorghe Doja, nr.
26, avand ca asociat unic si administrator pe Iliescu Angelica, iar SC IF 14 Februarie SRL – Pitesti,
are ca ascociat si administrator pe numitul Iliescu Florea, figurand la data de 16.08.2001, cu un
magazin situat la aceeasi adresa, dobandit prin cumparare, la data de 12.041994.
In aparare, parata a depus la dosar hotararea din 29.06.1999, prin care incepand cu aceeasi data
s-a dispus dizolvarea in vederea lichidarii a SC ANGELI ENTERPRISE SRL – Pitesti, precum si
protocolul incheiat la data de 14.07.1999, prin care parata a restituit numitului Iliescu Florea spatiul
comercial, proprietatea acestuia, situat in Pitesti, strada Gheorghe Doja, nr. 26, in care si-a
desfasurat activitatea si a avut un punct de lucru.
Din sentinta civila 7656/2001 mai reiese ca “reclamanta si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art.
13 si art. 18 din OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare,
urmarind in fapt, aplicarea dispozitiilor art. 21 din acelasi act normativ, respectiv obtinerea de
daune morale ca urmare a prejudiciului suferit de persoanele discriminate, in speta, carora, pe
criteriul apartenentei la etnia roma li s-a inlaturat dreptul de acces intr-un loc destinat folosintei
publice si retragerea autorizatiei de functionare a persoanei juridice care, printr-o astfel de actiune,
a cauzat acelorasi persoane un prejudiciu semnificativ.” Actul normativ de stabilire si sanctionare a
tuturor formelor de discriminare nu cuprinde reglementari speciale cu privire la raspunderea pentru
prejudiciul cauzat partii vatamate, astfel ca aceasta urmeaza a fi stabilita in conditiile dreptului
comun, pe calea raspunderii civile delictuale.
In acest sens, dispozitiile art. 998 – 999 C.Civil, instituie raspunderea persoanei juridice pentru
fapta savarsita de organele sale cu prilejul executarii functiei ce le revine, iar dispozitiile art. 1000
alin. 3 C.Civil, instituie raspunderea persoanei juridice pentru fapta altuia, savarsita de un
reprezentant al acesteia cu prilejul exercitarii atributiilor ce i-au fost incredintate.
Instanta a dispus ca “deoarece prin nici o proba aflata la dosarul cauzei nu s-a facut dovada ca
agentul de paza Stefan Marius, avea la data de 02.02.2001, calitatea de prepus al SC Angeli
Enterprise SRL, sau ca la aceeasi data Iliescu Angelica se afla in exercitiul atributiunilor ce ii
reveneau in calitate de asociat sau ca administrator al aceleiasi societati comerciale”, respinge
actiunea ca fiind formulata impotriva unei persoane juridice fara calitate procesuala pasiva in
cauza..
A se vedea Dosar Pitesti la Romani CRISS, marturia depusa de Madalin Morteanu in cadrul procesului;
A se vedea si declaratia paratei;

4. Cazul CRISS vs. Compact Impex S.R.L.: discriminare in accesul la locuri deschise
publicului larg
Romani CRISS

I.

De Facto

In seara zilei de 7 iulie 2001, reprezentanti ai organizatiei Romani CRISS, alaturi de Asociatia
Studentilor si Tinerilor Romi – ROMANITIN - Iasi, au organizat o actiune de documentare asupra
discriminarii rasiale manifestate impotriva romilor.
In discoteca Rosu si Negru un grup format din sase persoane, trei bruneti insotiti de cate o
partenera, intentionand sa intre in discoteca au incercat sa obtina bilete de intrare. Alaturi de
aceste persoane se aflau aproximativ 30 de tineri. In acest timp unul dintre body-guarzi, observand
grupul format din cele 6 persoane, s-a indreptat spre acestia, si adresandu-se acestora le-a puns
in vedere sa mearga la o alta discoteca. Bodyguard-ul, venind inspre grupul care statea la rand
pentru biletele de intrare, a punctat spre persoanele cu tenul inchis, in special spre Madalin
Morteanu, spunandu-le ca nu au voie in discoteca respectiva. Incercand sa afle motivul pentru care
nu s-a permis accesul, bodyguard-ul a afirmat ca unul dintre tinerii din grup arata “naspa”,
“extraordinar de naspa”, desi intregul grup era imbracat in mod decent si corespunzator pentru un
local public.
La discoteca Estudiantina accesul tinerilor romi nu a fost permis, bodyguarzii de la intrare motivand
ca, de fiecare data cand au fost probleme, acestea au fost cauzate de persoane brunete,
intelegandu-se ca este vorba despre romi. In timpul discutiilor purtate cu bodyguard-ul discotecii,
unul dintre membrii grupului, cu tenul deschis, alb, intrase, insa ceilalti nu au avut avut acces.
II.

De Jure

Faptele prezentate mai sus, in opinia Romani CRISS, fac obiectul OG. 137/2000, privind
prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, in speta: Art. 13 care dispune:
“Constituie contraventie conform prezentei ordonante, refuzarea accesului unei persoane sau unui
grup de persoane la serviciile oferite de hoteluri, teatre, cinematografe, biblioteci, magazine,
restaurante, baruri, discoteci, sau orice alti prestatori de servicii, indiferent daca sunt in proprietate
privata sau publica ...., datorita apartenentei acesteia/acestuia la o rasa, nationalitate, etnie, religie,
categorie sociala sau o categorie defavorizata, respectiv datorita convingerilor varstei sexului sau
orienarii sexuale a persoanelor in cauza”
Art. 18 care prevede : “Constituie contraventie conform prezentei ordonante, interzicerea accesului
unei persoane in locurile publice datorita apartenentei acesteia/acestuia la o rasa, nationalitate,
etnie, religie, categorie sociala sau orice alta categorie defavorizata, respectiv datorita
convingerilor varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in cauza”.
Art.19 care prevede: Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, dac fapta nu intr sub
inciden a legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propagand
na ionalist- ovin , de instigare la ur rasial sau na ional , ori acel comportament care are ca scop
sau vizeaz atingerea demnit ii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante,
umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei
comunit i i legat de apartenen a acestora la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie
social sau la o categorie defavorizat ori de convingerile, sexul sau orientarea sexual a
acestuia.”

S-a considerat, de asemenea ca sunt incidente si prevederile Codului Civil al Romaniei, prin: Art
998: “Orice fapta a omului care cauzeaza altuia un prejudiciu obliga pe acela din a carui greseala
s-a ocazionat, a-l repara”; Art. 1000 alin. 3 care prevede ca „Stapanii si comitentii (n.n. raspund),
de prejudiciul cauzat de servitorii si prepusii lor in functiile ce li s-au incredintat”.
III.

Interventia Romani CRISS

In data de 17 iulie 2001 Romani CRISS a organizat la sediul Grupului pentru Dialog Social, o
dezbatere publica cu tema “Locurile Publice – INTERZISE romilor !”. La dezbatere au luat parte
reprezentanti ai organizatiilor de romi din Romania, reprezentanti ai ambasadelor, reprezentanti ai
Inspectoratului General al Politiei, ai Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati si jurnalisti. In
cadrul dezbaterii s-a pus in discutie cazul de discriminare pe motiv etnic, din localitatea Iasi, si s-au
readus in discutie alte cazuri de discriminare la adresa romilor148.
De asemenea, prin intermediul asociatiei ROMANITIN din Iasi, s-au solicitat informatii la Camera
de Comert si Industrie – Iasi, cu privire la datele de identificare ale societatilor comerciale care
patroneaza discotecile.
In baza acestor informatii, in data de 30.07.2001 Romani CRISS a introdus o actiune civila in
justitie la Judecatoria Iasi, impotriva societatii COMPACT IMPEX SRL. Prin introducerea acestei
actiuni civile, Romani CRISS a cerut instantei de judecata sa oblige paratele societati la plata
sumei de 10.000.000 lei, reprezentand repararea prejudiciului pe care l-a cauzat cetatenilor romani
de etnie roma, sa le fie retrasa autorizatia de functionare si sa isi ceara scuze in mod public fata de
minoritatea romilor149.
IV.

Procesul civil in fata instantei de judecata

La primul termen al procesului, 24 septembrie 2001, instanta de judecata a invocat, din oficiu,
exceptia privind lipsa calitatii procesuale active a Romani CRISS. Judecatoria Iasi, prin sentinta
civila nr. 22050, a respins actiunea organizatiei150.
Impotriva sentintei civile nr. 22050 pronuntata de Judecatoria Iasi s-a introdus Apel, acesta facand
obiectul dosarului 7774/2002 aflat pe rolul Tribunalului Iasi.
Prin Decizia civila nr. 1614, Tribunalul a respins apelul declarat de Romani CRISS, decizia fiind
atacata cu recurs la Curtea de Apel Iasi (Dosar nr. 227/2003), si aceasta instanta respingand
recursul declarat de Romani CRISS.
Avand in vedere respingerea actiunii civile introdusa de Romani CRISS la Judecatoria Iasi, a
apelului si recursului declarat impotriva acesteia, Romani CRISS, in luna iunie 2004, a sprijinit
victimele discriminarii sa introduca actiune civila in nume propriu cu privire la faptele de
discriminare petrecute in data de 7 iulie 2001, prin care s-a adus un prejudiciu respectivelor
persoane.

In urma dezbaterii publice de la Grupul pentru Dialog Social cazul a fost mediatizat atat de presa centrala cat si de catre
cea locala. Vezi articolele de presa aparute in ziarele : “Independent” din data de 18.07.2001, pag. 12 cu titlul “Romii lauda
strategia Guvernului”, ziarul “Romania Libera” din 18.07.2001, pag. 2, cu titlul “Romii protesteaza fata de discriminarile
rasiale la care sunt supusi”, ziarul “Monitorul de Iasi” din data de 18.07.2001, pag 1, cu titlul “Patronii a trei discoteci iesene,
acuzati de discriminare rasiala” ;
149 Actiunile introduse la Judecatoria Iasi fac obiectul dosarelor civile nr. 18351 si 18352/2001 ;
150 Pentru detalii cu privire la interpretarile instantei de judecata a se vedea infra. Capitolul V “Organiza iile neguvernamenale
si legisla ia anti-discriminare: calitatea procesuala activa, un instrument legal in combaterea discriminarii”
148

5. Cazul CRISS vs. SC Artenis SRL: discriminare in accesul la locuri deschise publicului
larg
Romani CRISS

I.

De Facto

In seara zilei de 7 iulie 2001, tineri studenti, membri in asociatiile precizate mai sus, au decis
organizarea unei actiuni de testare (testing: metoda americana de probare a discriminarii; este un
procedeu prin care in mod intentionat sunt folosite doua grupuri identice prin anumite trasaturi dar
care au diferit unul din creiteriile in baza carora se poate savarsi un act de discriminare. In speta de
mai jos se testeaza refuzul nejustificat de a permite accesul intr-un loc deschis publicului larg al
unei persoane datorita apartenentei etnice.)
Un grup de tineri romi incercand sa intre in discoteca Maxx a fost oprit de bodyguardul de la
intrare. M.M., I.D., L.F., L.C., P.R.C. si M.D. au fost opriti de bodyguard spunandu-le ca « nu se
poate sa intre ».Toate persoanele au tenul inchis, ceea ce permite in mod evident asimilarea
respectivelor persoane cu etnia romilor. Inaintea acestui grup au intrat fara a intampina refuzul
bodyguardului, V.S. si I.P., tineri cu tenul deschis in privinta carora nu este evidenta corelarea cu
etnia romilor. In timpul discutiilor purtate de catre tinerii romi bruneti, cu bodyguardul discotecii, au
intrat C.D.A. si A.P., tineri avand tenul deschis. Desi imbracati corespunator, toti tinerii romi cu
tenul inchis nu au fost primiti in discoteca, iar celorlalti, cu tenul deschis, nu li s-a refuzt accesul.
In discoteca Maxx tinerii participanti la actiune au testat atitudinea discriminatorie a bodyguarzilor
printr-o actiune de tip “Sandwich”, formandu-se trei grupuri. Primul grup si al treilea a fost format
din cate doua persoane cu tenul deschis (alb), iar grupul 2, format din trei tineri bruneti insotiti de 3
tinere de aceeasi etnie. Cele doua persoane cu tenul alb apartinand primului grup au intrat
neintampinand refuzul personalului. Cel de-al doilea grup, format din tinerii bruneti (negrii), a fost
oprit de bodyguarzi, acestia motivand ca „nu se poate”. Ultimul grup, avand in componenta doi
tineri albi a intrat, de asemenea, fara a se manifesta vreo atitudine discriminatorie fata de ei.
II.

De Jure

Faptele prezentate mai sus, in opinia Romani CRISS, fac obiectul OG. 137/2000, privind
prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, in speta: Art. 13 care dispune:
“Constituie contraventie conform prezentei ordonante, refuzarea accesului unei persoane sau unui
grup de persoane la serviciile oferite de hoteluri, teatre, cinematografe, biblioteci, magazine,
restaurante, baruri, discoteci, sau orice alti prestatori de servicii, indiferent daca sunt in proprietate
privata sau publica ...., datorita apartenentei acesteia/acestuia la o rasa, nationalitate, etnie, religie,
categorie sociala sau o categorie defavorizata, respectiv datorita convingerilor varstei sexului sau
orienarii sexuale a persoanelor in cauza”
Art. 18 care prevede : “Constituie contraventie conform prezentei ordonante, interzicerea accesului
unei persoane in locurile publice datorita apartenentei acesteia/acestuia la o rasa, nationalitate,
etnie, religie, categorie sociala sau orice alta categorie defavorizata, respectiv datorita
convingerilor varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in cauza”.
Art.19 care prevede: Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, dac fapta nu intr sub
inciden a legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propagand
na ionalist- ovin , de instigare la ur rasial sau na ional , ori acel comportament care are ca scop
sau vizeaz atingerea demnit ii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante,
umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei

comunit i i legat de apartenen a acestora la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie
social sau la o categorie defavorizat ori de convingerile, sexul sau orientarea sexual a
acestuia.”
S-a considerat, de asemenea ca sunt incidente si prevederile Codului Civil al Romaniei, prin: Art
998: “Orice fapta a omului care cauzeaza altuia un prejudiciu obliga pe acela din a carui greseala
s-a ocazionat, a-l repara”; Art. 1000 alin. 3 care prevede ca „Stapanii si comitentii (n.n. raspund),
de prejudiciul cauzat de servitorii si prepusii lor in functiile ce li s-au incredintat”.
III.

Interventia Romani CRISS

In data de 17 iulie 2001 Romani CRISS a organizat la sediul Grupului pentru Dialog Social, o
dezbatere publica cu tema “Locurile Publice – INTERZISE romilor !”. La dezbatere au luat parte
reprezentanti ai organizatiilor de romi din Romania, reprezentanti ai ambasadelor, reprezentanti ai
Inspectoratului General al Politiei, ai Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati si jurnalisti.
In cadrul dezbaterii s-a pus in discutie cazul de discriminare pe motiv etnic, din localitatea Iasi, si sau readus in discutie alte cazuri de discriminare la adresa romilor151.
De asemenea, prin intermediul asociatiei ROMANITIN din Iasi, s-au solicitat informatii la Camera
de Comert si Industrie – Iasi, cu privire la datele de identificare ale societatilor comerciale care
patroneaza discotecile.
In baza acestor informatii, in data de 30.07.2001 Romani CRISS a introdus o actiune civila in
justitie la Judecatoria Iasi, impotriva societatii ARTENIS SRL. Prin introducerea acestei actiuni
civile, Romani CRISS a cerut instantei de judecata sa oblige paratele societati la plata sumei de
10.000.000 lei, reprezentand repararea prejudiciului pe care l-a cauzat cetatenilor romani de etnie
roma, sa le fie retrasa autorizatia de functionare si sa isi ceara scuze in mod public fata de
minoritatea romilor152.
IV. Procesul civil in fata instantei de judecata
La primul termen al procesului, 24 septembrie 2001, instanta de judecata a invocat, din oficiu,
exceptia privind lipsa calitatii procesuale active a Romani CRISS. Judecatoria Iasi, prin sentinta
civila nr. 22051, a respins actiunea organizatiei153.
Impotriva sentintei civile pronuntata de Judecatoria Iasi s-a introdus apel, acesta facand obiectul
dosarului 7775/2002 aflat pe rolul Tribunalului Iasi.
Prin Decizia civila nr. 1615, Tribunalul a respins apelul declarat de Romani CRISS, decizia fiind
atacata cu recurs la Curtea de Apel Iasi si aceasta instanta respingand recursul declarat de
Romani CRISS, pe motiv ca cererea de recurs nu a fost suficient timbrata.
Avand in vedere respingerea actiunii civile introdusa de Romani CRISS la Judecatoria Iasi, a
apelului si recursului declarat impotriva acesteia, Romani CRISS, in luna iunie 2004, a sprijinit
victimele discriminarii sa introduca actiune civila in nume propriu cu privire la faptele de
discriminare petrecute in data de 7 iulie 2001, prin care s-a adus un prejudiciu respectivelor
persoane.
In urma dezbaterii publice de la Grupul pentru Dialog Social cazul a fost mediatizat atat de presa centrala cat si de catre
cea locala. Vezi articolele de presa aparute in ziarele : “Independent” din data de 18.07.2001, pag. 12 cu titlul “Romii lauda
strategia Guvernului”, ziarul “Romania Libera” din 18.07.2001, pag. 2, cu titlul “Romii protesteaza fata de discriminarile
rasiale la care sunt supusi”, ziarul “Monitorul de Iasi” din data de 18.07.2001, pag 1, cu titlul “Patronii a trei discoteci iesene,
acuzati de discriminare rasiala” ;
Actiunile introduse la Judecatoria Iasi fac obiectul dosarelor civile nr. 18351 si 18352/2001;
Pentru detalii cu privire la interpretarile instantei de judecata a se vedea infra. Capitolul V “Organiza iile
neguvernamenale si legisla ia anti-discriminare: calitatea procesuala activa, un instrument legal in combaterea discriminarii”

Discriminare institutionala: imposibilitatea sanctionarii contraventionale
6. Cazul CRISS vs. Viceprimarul Orasului Adjud: atingerea demnitatii umane prin
discriminare
Romani CRISS

I.

De Facto

In data de 28 martie 2001, cotidianul Evenimentul Zilei a publicat, sub titlul „ iganii din Adjud
obliga i s stea în cas dup ora 22.00”, un articol din con inutul c ruia reiese c viceprimarul Gelu
Diaconu s-a gândit la adoptarea deciziei de a-i obliga pe cei peste 2000 de romi ai ora ului Adjud
„s r mân în casele lor dup ora 22.00” i de a demara „construirea unui cartier al iganilor, la
marginea ora ului”. ’’Cei peste 2000 de tigani din orasul Adjud ar putea fl obligati sa ramana in
casele lor dupa ora 22.00. Viceprimarul Gelu Diaconu s-a gindit la adoptarea acestel masuri, ca
urmare, zice el, a numeroaselor reclamatii potrivit carora tiganii de pe o strada din centru
sicaneaza trecatorii pina seara tirziu. Consilierul local Carmen Birla s-a plans, de asemenea, ca
locuitorii din zona fostei Strazi Mari au ajuns sa ocoleasca strada de frica tiganilor. "Seara, in loc
sa-si vada de treaba, ei blocheaza strada. O sa Ie impunem sa nu mai stea pe strada si sa tulbure
linistea publica. Stau ciotca si mananca seminte… ", spune viceprimarul Gelu Diaconu.
Viceprimarul se mai gindeste sa demareze construirea unui cartier al tiganilor, la marginea
orasului. Jan Paun, autodeclarat bulibasa de Focsani si presedinte al partidei Rromilor Vrancea,
este indignat de propunere. "Daca au gresit sa-i condamne, sa-i aresteze si sa-i amendeze, nu sa-i
oblige sa stea in casa. Sa fie tratati si rromii ca si cetatenii romani care gresesc, Eu nu Ie tin parte,
care greseste, la bulau".
II.

Interventia CRISS

In data de 02.04.2002 Romani CRISS a adresat atat Primariei din Adjud cat si Prefecturii Judetului
Vrancea scrisori de informare cerand explicatii cu privire la afiramtiile din articolul publicat in
Evenimentul Zilei. In aceeasi zi, prin adresa oficiala nr.2492 din 2 aprilie 2001, Primarul orasului
Adjud a raspuns organizatiei referitor la aspectele sesizate mentionand ca articolul publicat
denatureaza o situatie reala si poate crea o situatie conflictuala fara temei154.
“In sedinta ordinara a consiliului local al municipiului Adjud din luna martie, in afara ordinii de zi, sau discutat aspecte speciale al localitatii, intre care si problema ridicata de consilierul CDRing.Barla C. cu privire la starea strazii Alex.Ioan Cuza, care dupa orele 22.00 este ocupata de
grupuri de tigani care se manifesta galagios si agresiv si care creaza stare de nemultumire in
randul celorlalti locuitori aflati in pericol atunci cand dupa lasarea intunericului incearca sa circule
fie ca pietoni, fie cu autorturismul, putand fi agresati de grupurile de tigani. Dl.consilier Diaconu
Gelu-presedintele de sedinta a raspuns acestei observatii ca asigurarea linistii, ordinii si securitatii
in zona este in sarcina politiei si ca aceasta etnie are formele sale de manifestare specifice
,traditionale. Interesul este ca dupa orele 22.00 sa nu se desfasoare adunari organizate, grupuri
constituite anume pentru tulburarea ordinii si linistii publice. In acest caz trebuie intervenit.
Afirmatia ca dupa ora 22,00 sa se interzica acestor grupuri sa se manifeste a fast rastatmacita de
catre cel care a publicat articolul si este formulata cu rea-credinta fara sa constientizeze ca aceste
afirmatii pot crea o stare de fals conflict in locatitate. Nu s-a intentionat si nici nu s-a intreprins
A se vedea Romani CRISS, dosar caz Adjud ;

nimic in sensul celor afirmate in articol, iar autoritatea publica locala se comporta cu etnia romilor
conform legii, fara discriminare, asigurandu-le respectarea drepturilor si libertatilor constitutionale
la fel cu a celorlalti cetateni. In municipiul Adjud, comunitatea tiganilor este, relativ, redusa si daca
acest articol nu ar fi aparut din rea-credinta in presa, nici nu s-ar fi stiut ca in aceasta localitate
exista tigani, acestia fiind tratati ca toti ceilalti cetateni ai orasului.”155
III.

Solutionarea cazului

Discursul stereotip al unor functionari publici referitor la etnia romilor in general si la persoane
apartinand acesteia in special, a ramas nesanctionat pe parcursul anului 2001, iar in lipsa
Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii ca organism specializat in combaterea
discrimianrii, nu s-a aplicat nici o sanctiune potrivit ordonantei referitoare la prevenirea si
sanctionarea tuturor formelor de discriminare. Romani CRISS in cazul mai sus mentionat nu a
intreprins o actiune legala privind discriminarea in fata instantelor de judecata iar o plangere privind
incalcarea prevederilor OG 137/2000 nu s-a depus datorita inexistentei Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii.
7. CRISS vs. Primaria Municipiului Barlad: atingerea demnitatii umane prin discriminare
Romani CRISS

I.

De Facto

In data de 1 martie 2001, cotidianele Evenimentul Zilei in “Rezervatie de tigani”, Libertatea
in ‘’Tiganii din Barlad vor fi mutati intr-un sat nou’’ si Adevarul in ‘’Primarul Barladului vrea sa faca
un ghetou pentru romi’’ publicau articole referitoare la initiativa primarului municipiului Barlad,
domnul Ioan Juverdeanu, de a stramuta romii intr-un sat pe care intentiona sa-l construiasca la
marginea municipiului. Potrivit celor trei cotidiane, primarul Barladului dorea sa construiasca un sat
la marginea orasului pentru romi, rezolvand astfel doua lucruri: romii nu vor mai distruge blocurile
din oras si, in plus, noul sat va deveni o atractie turistica pentru straini. De asemenea, in data de 3
martie 2001 cotidianul Adevarul relua pe larg subiectul referitor la initiativa primarului municipiului
Barlad, cu o descriere detaliata a starii deplorabile a imobilelor in care traiesc romii.
II.

Interventia Romani CRISS

Odata preluate articolele din presa, aparute in data de 1 martie 2001, Romani CRISS a contactat
telefonic Prefectura judetului Vaslui si a avut o discutie cu prefectul Ioan Tibulca, care s-a delimitat
de intentiile primarului municipiului Barlad. In aceeasi zi a fost contactat Subsecretarul de stat pe
problemele romilor, domnul Ivan Gheorghe, care si-a aratat ingrijorarea fata de intentiile primarului,
iar Romani CRISS a emis un Comunicat de presa prin care s-a atras atentia asupra dispozitiilor
legale privitoare la respectarea drepturilor si liberatilor fundamentale ale cetatenilor, prevederilor
Constitutiei si ale legilor tarii, pe care primarul are indatorirea de a le respecta156.
In data de 2 martie 2001 Departamentul pentru Drepturile Omului din cadrul Romani CRISS a
solicitat o informare oficiala a primariei municipiului Barlad cu privire la initiativa primarului Ioan
Juverdeanu de a stramuta romii la marginea orasului. In aceeasi zi Primaria municipiului Barlad a
raspuns solicitarii Romani CRISS, printr-un comunicat oficial, in care isi exprima ‘’dezacordul fata
Citat din adresa oficiala trimisa catre Romani CRISS din partea Primariei Adjud in data de 02 aprilie 2002.
A se vedea Comunicatul de presa emis de Romani CRISS in data de 01.03.2001 ;

de modul denaturat de preluare a unor informatii privind initiativa primariei de a promova un proiect
care sa vina in sprijinul comunitatii romilor’’, subliniind ca informatiile au fost preluate trunchiat din
presa locala (cotidianul Monitorul de Vaslui, 28 februarie 2001- n.n.). ‘’Initiativa primariei nu a vizat
vreo forma de excludere sociala’’ si primaria sustine in continuare ca si-a propus asigurarea unor
conditii decente de trai prin construirea de locuinte, asigurarea alimentarii cu apa, a incalzirii, a
transportului in zona, a unui teren cu destinatie agricola pentru familiile care ar fi convenit sa fie
incluse in acest program157.
III.

Solutionarea

In data de 5 martie 2001 reprezentanti ai Romani CRISS s-au deplasat in municipiul Barlad cu
scopul de a se documenta asupra cauzei mediatizate in presa. La sediul primariei Barlad a avut loc
o intrevedere intre primarul municipiului Barlad, reprezentantii Romani CRISS si reprezentantul
Partidei Romilor, filiala Barlad. Primarul Barladului a mentionat ca informatiile din presa au fost
eronate si trunchiate total, diferite de intentiile executivului local. In urma intrevederii s-a decis ca o
prioritate in atentia primariei va fi situatia imobilelor din strada Vasile Parvan, in principal a blocului
G1, in ceea ce priveste: Imbunatatirea conditiilor de igiena a locuintelor, prin renovarea spatiilor de
locuit si asigurarea utilitatilor functionale;Definitivarea situatiei legale a locatarilor, priun stabilirea
contractelor de inchiriere si a documentelor de stare civila.
In urma intrevederii s-a emis un comunicat de presa pe plan local, semnat de Primaria municipiului
Barlad, Romani CRISS si Partida Romilor, filiala Barlad. De asemenea, Romani CRISS e emis un
nou comunicat de presa, prin care s-a dat publicitatii rezultatul intrevederii cu autoritatile din
Barlad158.
In data de 22 mai, a fost adresata o scrisoare Primariei Municipiului Barlad in care s-au cerut date
oficiale cu privire la stadiul in care s-a ajuns privind imbunatatirea imobilului G1 si situatia legala a
locatarilor acestui imobil. Primaria Municipiului Barlad a emis o scrisoare oficiala in data de
24.05.2001 in care se precizeaza ca eforturile sunt concentrate pentru rezolvarea situatiei
locatarilor blocului in prezent „situatia fiind tinuta sub control”. Legat de starea de igienizare a
cladirii se precizeaza ca problema isi gaseste o rezolvare mai indepartata in timp datorita mai
multor inconveniente, cum ar fi : densitatea mare de locuire a cladirii, lipsa unor spatii sociale
pentru locuire provizorie, volum redus al fondurilor sociale in raport cu necesitatile locuitorilor
orasului, lipsa actelor de identitate ale locatarilor.
8. CRISS si Primarul Municipiului Piatra Neamt: atingerea demnitatii umane prin
discriminare
Romani CRISS

I.

De Facto

In data de 9 octombrie 2001 postul de televiziune PRO TV anunta la programul de stiri, de la ora
19.00, ca primarul municipiului Piatra Neamt, d-l Ion Rotaru, a decis sa construiasca un cartier
special pentru romii din localitate, care sa fie inconjurat de un gard cu sarma ghimpata si pazit de
jandarmi, iar unul din efectele preconizate de acesta a fost existenta unui oras in Romania in care
nu vor mai exista tigani (inregistrare video ProTV).Locuintele urmeaza a fi amenajate pana la
inceputul iernii in 3 hale, in care acum cativa ani functiona o ferma de gaini, S.C.Avicola S.A.,
Vezi raspunsul Primariei Municipiului Barlad, nr. 5778/02.03.2001;
A se vedea si comunicatul de presa emis de Romani CRISS in data de 5 martie 2001.

situata la cca. 7 Km de municipiului Piatra Neamt. In fiecare din cele trei hale se lucreaza pentru
amenajarea a cate 28 de garsoniere care vor fi date in folosinta in toamna anului 2001. Ion Rotaru
declara ca “locul va fi imprejmuit cu un gard si pazit de jandarmi si acolo vor fi mutati atat romii din
localitate, in prima faza, dupa care a mai adaugat si copiii strazii ca viitori locatari. De asemenea,
cele 150 de familii care vor locui aici vor avea scoala, gradinita, un magazin alimentar si ca romii
vor primi de lucru”. ( conform Mediafax - 11.10.01) Ca urmare a difuzarii acestei stiri, in data de 10
octombrie 2001 mass-media, societatea civila si reprezentantii institutiilor statului roman au
reactionat vehement fata de intentiile primarului de a crea un ”ghetou pentru romi, inconjurat de
sarma ghimpata si pazit de jandarmi, in care fiecare locuitor va avea o legitimatie cu care va intra
in perimetrul inconjurat de gard”. – (Cotidianul 10.10.01)
Presa centrala si locala159 din data de 10 octombrie160 si 11 octombrie161 reflecta primele reactii la
intentiile primariei, oamenii politici162 reactionanad promt cu privire la intentiile anunate public de
catre Primaul din Piatra Neamt.
Ziarul “Realitatea Nemteana“ : … Primarul Ion Rotaru etichetat drept “rasist” de catre deputatul Madalin Voicu. Ion Rotaru
nu se considera rasist deoarece ceea ce se construieste in Cartierul Speranta “nu este ghetou.” (11.10.2001) Ziarul
“Monitorul de Neamt” cu titlul “Regele Cioaba vrea sa-l dea in judecata pe primarul Ion Rotaru”: ”… Dupa afirmatiile din mass
media Cioaba considera ca declaratiile primarului sunt o incalcare flagranta a drepturilor omului”. (11.10.2001)Ziarul
“Monitorul de Neamt” cu titlul “As vrea sa fiu acuzat de rasism daca le acordam romilor conditiile unui trai civilizat”.
(11.10.2001)Ziarul “Ceahlaul”: Primaria municipiului Piatra Neamt, Cabinetul Primarului, publica un Comunicat referitor la
materialele aparute in mass media privind amenajarea cartierului Speranta: “1. Nu se amenajeaza un “ghetou” ci un carteir
de locuit modern, dotat cu toate facilitatile necesare: biserica, scoala, gradinita, dispensar medical, cabinet stomatologic…
Expresia de “ghetou” nu ne apartine. 2. Referitor la populatia de etnie roma, aceasta va fi integrata social prin crearea de
locuri de munca, cuprinderea copiilor in sistemul scolar, in clase comune pentru toti copii din cartier. 3. O simpla deplasare la
fata locului poate limpezi continutul cuvantului “ghetou” folosit.”(11.10.2001)
Ziarul “Monitorul de Bucuresti“ cu titlul “Locuinte pentru romi” intr-o fosta crescatorie de gaini: ”Primarul din Piatra-Neamt
sprijinit de consiliul local a decis construirea unui cartier al romilor cu case, gradininta, dispensar si scoala. Acesta va fi
inconjurat de un gard si pazit de jandarmi. Tiganii si copiii strazii vor fi adusi aici cu forta, pentru a diminua numarul
infractiunilor”. (10.10.2001).Ziarul “Jurnalul National” cu titlul “Ghetou pentru tiganii din Neamt” : “Primarul din Piatra Neamt
va pune sarma-ghimpata in jurul halelor transformate in locuinte sociale, zona fiind pazita de jandarmi cu caini. ”Vom scapa
viitorul cartier de aceasta plaga neagra. O sa transformam fermele GOC intr-un adevarat ghetou. Vom imprejmui zona cu
sarma ghimpata, vom pune de paza jandarmi cu caini. Nu se poate cu astia. Nu fac decat sa sparga, sa strige si sa fure” a
declarat pentru RomNET, Ion Rotaru, primarul municipiului Piatra Neamt”. (10.10.2001) Ziarul “Cotidianul “ cu titlul “Romii vor
fi dusi cu forta in ghetou” : “Ion Rotaru a precizat ca daca nu vor accepta sa sa mute din oras in Izvoare, romii vor fi dusi
acolo cu forta. Seful administratiei nemtene explica o astfel de masura:”Au distrus locuintele sociale pe care le-au avut si au
acumulat sute de milioane de lei la intretinere. “(10.10.2001)
Ziarul “Adevarul“ la data de 11.10.2001, publica: “Tiganii din Piatra Neamt vor locui intr-un cartier dotat dupa standarde
europene”: ”Ion Rotaru, primarul Piatra Neamt sustine ca izolarea cetatenilor de etnie roma la periferia municipiului nu are
nimic de a face cu fascismul, sovinismul sau xenofobia. Consiliul Municipal a pus in practica un proiect de construire a unor
locuinte sociale destinate romanilor si tuturor etniilor conlocuitoare din Piatra Neamt, nici vorba de izolare premeditata a
romilor”. La aceasi data cotidianul “Jurnalul National “ cu titlul ”Ion Rotaru, primarul orasului Piatra Neamt: Cartierul Speranta
va ramane imprejmuit de gard cu sarma, altfel toate materialele de constructii vor fi furate de tigani” In data de 12.10.2001,
ziarul “Azi “ cu titlul “Povestea cartierului de romi, inca in disputa”: ”Decizia lui Ion Rotaru, primarul Piatra Neamt, de a
transforma o ferma veche de la marginea orasului intr-un fel de mini-cartier pentru persoane defavorizate, a starnit
numeroase controverse. Pe de o parte s-a inteles ca aici vor fi mutati exclusiv romi, intr-un spatiu tip ghetou. Pe de alta parte,
primarul, sustine ca locuintele vor fi repartizate, fara discriminari etnice, celor mai nevoiasi”.
Ministrul Informatiilor Publice, d-l Vasile Dancu: ”ceea ce s-a intamplat cu romii la Piatra Neamt este regretabil. Indiferent
cum ar functiona autonomia locala, standardele privind drepturile omului trebuie respectate” (Plenara Consiliului Minoritatilor
Nationale, ziarul ”Independent”, 11oct.2001) Ion Olteanu (PD), presedintele Comisiei Juridice a Camerei Deputatilor: "Mi se
pare ca o asemenea initiativa este in afara legii. Cei in cauza au dreptul sa conteste hotararea primarului, conform
Ordonantei 137/2000, referitoare la condamnarea si combaterea tuturor formelor de discriminare. Eu sunt realmente surprins
de o asemenea masura si sper ca primarul va primi mintea cea de pe urma. Este o hotarare de domeniul
incredibilului".Nicolae Paun (deputat), presedintele Comisiei pentru Drepturile Omului: "… Seamana cu o decizie extremistnationalista"; Ion Bivolaru, vicepresedinte PSD Neamt, deputat: "Nu pot sa cred asa ceva. Daca primarul a folosit un
asemenea termen, ghetou, cred, fie ca nu cunoaste semnificatia acestuia, fie este depasit de situatie. Nu pot comenta altfel
aceasta situatie". Ghorghe Dumitrasca, Viceprimar Piatra Neamt: “este bine ca romii sa aiba scoala, ei nu vor fi separati de
oras ci vor invata impreuna cu romanii din cartierul Speranta (Mediafax).Andrei Baicu, Consillier local Piatra Neamt: ”Vom

II.

Interventia Romani CRISS

In urma stirilor difuzate de postul de televiziune PRO TV, reprezentantii organizatiei au luat
legatura cu d-l Florin Botonogu, expert pe problemele romilor in cadrul Prefecturii Piatra Neamt,
pentru a se informa cu privire la initiativa Primarului Ion Rotaru de a crea un ghetou pentru romii
din municipiu si cu domnul Ivan Gheorghe, Subsecretar de Stat, in cadrul Ministerului Informatiilor
Publice. In data de 10 octombrie 2001 o echipa a Departamentului pentru Drepturile Omului din
cadrul Romani CRISS s-a deplasat in municipiul Piatra Neamt pentru a se documenta asupra
cauzei. Prima intrevedere oficiala a CRISS a avut loc in cadrul Prefecturii cu expertul pe
problemele romilor din cadrul Prefecturii Piatra Neamt, cu domnul Gheorghe Brad-Copos, consilier
judetean din partea PSD si cu presedintele Partidei Romilor, filiala Piatra Neamt, d-l Stan Simion.
S-a discutat posibilitatea organizarii unei mese rotunde cu particparea autoritatilor locale in
vederea analizarii situatiei create si o posibila interventie pentru sprijiirea initiativei Primarului doar
in cadrul legal referitor la protectia drepturilor omului, a minoritatilor nationale, in contextul
legislatiei inernationale si interne, respectiv Ordonanta de Guvern 137/2000 privind prevenirea si
sanctionarea tuturor formelor de discriminare, Hotararea de Guvern 430/2001, privind Strategia
Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor si Legea 215/2001, a administratiei publice
locale.
III.

Descrierea cartierului “Speranta”

Dupa aceasta intrevedere reprezentantii Romani CRISS, ai Prefecturii si ai Partidei Romilor, filiala
Piatra Neamt, s-au deplasat in cartierul “Speranta “ pentru a analiza la fata locului situatia reala a
romilor de aici si a cartierului in sensul declaratiilor referitoare la ghetou.Cartierul este situat la 3
km de Piatra Neamt. La o prima vedere cartierul este imprejmuit de gard din plasa sudata. La
intrare in cartier pe o portiune de cca. 10 metri, pe ambele parti ale intrarii, exista un gard de sarma
ghimpata. De doi ani, aici, traiesc 17 familii de romi, aproximativ 100 de persoane, in cladiri care au
apartinut fermei S.C.Avicola S.A. Aceste cladiri sunt compartimentate, fiecare familie avand o
incapere fara a se lua in considerare numarul membrilor de familie. Conditiile de igiena din aceste
cladiri sunt cu mult sub standardele ce ar putea fi considerate normale.
Aceste familii au fost evacuate din apartamentele in care locuiau, respectiv blocul D3 din cartierul
cunoscut sub denumirea de “Lenin” situat la marginea Municipiului Piatra Neamt. In 16 decembrie
1999 aceste familii au fost mutate in cladirile apartinand fermei agricole, incheindu-se contracte
de inchiriere pe o perioada de 6 luni, care nu au fost reinoite la expirarea termenului prevazut, de
mai bine de un an. De-a lungul acestei perioade, respectivele familii ocupa cladirile fara vreun
drept legal de inchiriere. Majoritatea romilor de aici nu sunt casatoriti legal, fiind un impediment in
accesarea locuintelor, care, spun ei, se vor acorda de catre Primarie familiilor de tineri casatoriti.
De altfel romii declara ca nu doresc sa se casatoreasca fortat.
Pe de alta parte, aceste persoane nu sunt inscrise pe liste ale medicilor de familie, copiii nu sunt
inscrisi in sistemul de invatamant, nu sunt vaccinati, exista femei insarcinate neinscrise la medici
de familie.
In ceea ce priveste cartierul Speranta, la intrare, in partea stanga se afla un numar de cladiri in
constructie care se prezinta in conditii bune de locuit. Prima cladire a fost vizitata de catre
ajunge la dezvoltarea infractionalitatii pe scara mare. Sunt de acord ca nu e vorba de un lagar, de un ghetou, dar adunarea la
un loc a atator elemente infractionale nu va duce decat la “scolarizarea” lor. Apoi vor navali in valuri asupra orasului. Si noile
locuinte nu cred ca o sa le pastreze. Mai bine ar putea fi integrati in societate, mutandu-i in sanul comunitatilor
civilizate.”(Mediafax) Ion Rotaru, primar :”Nici vorba sa renunt la acest proiect. Sase blocuri sunt deja terminate, din care
cinci au cate 31 de apartamente si unul cu 28 de apartamente. In aceasta toamna, oamenii vor incepe sa se mute acolo.
Cred ca intentia mea a fost inteleasa gresit. Nu vreau sa fac un lagar pentru tigani sau ceva de acest gen”(Mediafax)

reprezentantii organizatiei Romani CRISS si s-a putut constata nivelul avansat al lucrarilor, inclusiv
mobila in unele apartamente ceea ce denota finalizarea acestora. Aceste cladiri cuprindeau
apartamente si garsoniere, locuinte sociale, potrivit declaratiilor persoanelor ce se aflau in acel
moment in cladiri.
In partea dreapta, a acestor cladiri, la o distanta apreciabila, se afla alte hale care au apartinut
fermei agricole, aflate in constructie, avand aceeasi destinatie de locuinte sociale. Aceste hale se
afla la o distanta de aproximativ 300 metri de celalalte cladiri si sunt situate in spatele altor hale
afate in prezent in proprietate privata. In toate aceste cladiri se aflau muncitori care lucrau la
constructii atat in stanga cat si in dreapta cartierului.
Potrivit declaratiilor celor 17 familii de romi, primaria intentiona sa-i mute pe romi in aceste hale
care se compartimenteaza, avand camere pe stanga si dreapta cladirii, fiecare familie urmand a
primi o astfel de camera indiferent de numarul membrilor de famile. De-a lungul cladirii exista un
hol lung ce desparte camerele de o parte si de cealalta. Romii de aici, au declarat ca in masura in
care aceste locuinte sociale indeplinesc minimum de standarde privind un spatiu locativ, vor opta
pentru o astfel de locuinta.
Ceea ce este evident, pe de o parte, este diferenta sesizabila intre cladirile aflate in constructie, iar
pe de alta parte, conditiile oferite in cladirile din stanga cartierului, ce urmeaza a fi atribuite familiilor
de tineri, care sunt net superioare celor din spatele halelor aflate acum in proprietate privata, si
care urmeaza a fi atribuite romilor.
Diferenta dintre cladiri denota doua categorii de locuinte in ceea ce priveste confortul. Daca in
cazul primelor cladiri putem vorbi de apartamente mobilate sau nemobilate, garsoniere cu
bucatarie si baie, nu acelasi lucru se poate spune despre halele situate la distanta de acestea,
compartimentate pe camere despartite printr-un hol lung de-a lungul cladirii. Criteriile de atribuire a
locuintelor si ocuparea efectiva a acestora va da raspuns in viitor mai multor intrebari in aceasta
privinta.
IV.

Masa Rotunda la sediul Prefecturii Piatra Neamt

La cererea organizatiei Romani CRISS, in data data de 11 octombrie 2001, dupa documentarea in
cartierul “Speranta” a situatiei de fapt, s-a organizat la sediul Prefecturii Piatra Neamt o masa
rotunda la care au participat reprezentanti ai Primariei, reprezentanti ai Biroului Judetean pentru
Romi, ai Prefecturii, ai Partidei Romilor, ai organizatiei Romani CRISS, ai Agentiei de presa Roma
News si reprezentanti ai posturilor locale de televiziune.
Scopul acestei dezbateri a fost clarificarea situatiei create in jurul cazului legat de initiativa
primarului Piatra Neamt de a muta romii din localitate intr-un cartier cartier special, care sa fie
inconjurat de un gard inalt cu sarma ghimpata si pazit de jandarmi. Reactia violenta a mass-media
si a reprezentantilor institutiilor statului fata de astfel de intentii, catalogate ca fiind rasiste, in
contextul promovarii principiilor non-discriminatorii in special fata de persoanele apartinand etniei
romilor, au constituit subiecte de dezbatere in cadrul dialogului purtat cu autoritatile locale.
Comunicarea incoerenta si lipsa diplomatiei au fost recunoscute de reprezentantii primariei care au
publicat un comunicat de presa prin care se disociaza de afirmatii de genul “ghetou”, iar referitor la
populatia de etnie roma, se mentioneaza ca ”aceasta va fi integrata social prin crearea de locuri
de munca, cuprinderea copiilor in sistemul scolar, in clase comune pentru toti copii din cartier.”
De asemenea a rezultat ca nu este de vorba de amenajarea unui gard cu sarma ghimpata in jurul
cartierului iar posibilitatea asigurarii pazei si ordinii se va realiza prin patrule ale politiei sau
Jandarmeriei.
Reprezentantii Romani CRISS au tinut sa sublinieze ca reactiile asociatilor civice referitor la
izolarea romilor sunt sustinute si de reprezentanti ai autoritatilor publice centrale, in speta

reprezentanti ai Guvernului si Parlamentului Romaniei. Asemenea actiuni constituie grave
incalcari ale drepturilor omului, drepturi protejate atat prin normele internationale cat si prin
prevederile legislatiei interne, in speta Ordonanta de Guvern 137/2000, privind prevenirea si
sanctionarea tuturor formelor de discriminare si Hotararea de Guvern 430/2001, privind Strategia
Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor. S-a analizat in acest context situatia
romilor din Piatra Neamt din punctul de vedere al protectiei sociale si a situatiei reale privind
situatia locativa, starea infractionala, in special acuzele referitoare la crearea unui prejudiciu
considerabil prin furtul de materiale de constructii din cartierul “Speranta”. In acest sens nu s-au
putut oferi date concrete referitoare la persoane de etnie roma acuzate pentru furt dar s-a
recunoscut ca autori ai furturilor din acest santier in lucru sunt atat romani cat si romi. In privinta
criteriilor de acordare a locuintelor se va constitui un punctaj de atribuire ce difera in functie de
confortul locuintei, si are in vedere posibilitatea suportarii cheltuielilor de chirie si intretinere de
catre familiile ce le vor ocupa. Se va lua in considerare si situatia familiilor cu venituri mici si chiar
acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor de intretinere. Viceprimarul municipiului Piatra
Neamt a precizat ca “deocamdata nu e clar cum se vor distribui locuintele”.
V.

Intalnire televizata pe postul de televiziune local 1TV

Dupa dezbaterea organizata la Prefectura Piatra Neamt, in cadrul postului de televiziune local 1TV
a avut loc o emisiune in care au fost invitati reprezentantii organizatiei Romani CRISS, primarul
municipiului Piatra Neamt, Ion Rotaru, presedintele Partidei Romilor Simion Stan, consilierul
judetean al PSD ,Gheorghe Brad Copot si consilierul pentru romi din cadrul prefecturii, Florin
Botonogu.
VI.

Propuneri Romani CRISS

In cadrul acestei emisiuni, in afara clarificarii punctelor de vedere ale celor prezenti in emisiune,
reprezentantii Romani CRISS au propus primariei Piatra Neamt o colaborare in parteneriat, in
termenii Hotararii de Guvern 430/2001 privind Strategia Guvernului Romaniei de Imbunatatire a
Situatiei Romilor din Romania, respectiv organizarea unui training pentru angajarea unui mediator
sanitar in cartierul "Speranta" si organizarea unui training pentru prevenirea si combaterea
discriminarii in relatiile dintre cetatean si functionarul public. De asemenea, Romani CRISS va
propune primariei Piatra Neamt constituirea unei comisii formate din reprezentanti ai organizatiilor
de aparare a drepturilor omului in ceea ce priveste monitorizarea criteriilor de atribuire si acordarea
locuintelor in spiritul principiilor non-discriminatorii cuprinse in normele interne si internationale.
VII.

Continuitatea problemei

Presa continua sa reflecte pozitiile partilor in cazul primarului din Piatra Neamt. In data de
16.10.2001 in “Curierul National “ apare aticolul “Primarul din Piatra Neamt nu-i mai muta pe rromi
intr-un cartier special’’ : “Primarul municipiului Piatra Neamt, Ion Rotaru, a anuntat, ieri, ca in noul
cartier Speranta, in curs de amenajare pe locul fostelor ferme de gaini ale Avicola S.A., nu vor mai
fi mutati rromi, ci doar romani”, transmite corespondentul Mediafax. Primarul din Piatra Neamt a
luat aceasta decizie dupa ce a fost criticat ca intentioneaza sa-i mute pe toti rromii din oras intr-un
cartier special unde sa fie paziti de jandarmi si politisti, in speranta ca vor putea fi controlati. „Nu le
mai dau nici o casa. Acolo voi duce numai romani. Romanii vor sa se mute, iar rromii nu vor“.
Ziarul “Monitorul “pe aceeasi tema „Speranta” rromilor din Piatra Neamt s-a naruit: ”Primarul din
Piatra Neamt, Ion Rotaru, s-a razgindit in legatura cu „migratia” rromilor spre marginea orasului,

deoarece acestia s-ar fi putut molipsi, in noile locuinte, de „orbul gainilor”, asa cum a insinuat
Madalin Voicu. In aceste conditii, viitorii locatari ai cartierului Speranta vor fi numai romani, care
deja au facut mai multe cereri pentru locuinte decit cele trei sute disponibile anul acesta”.
In ziarul ‘Ultima ora “ presedintia Romaniei si seful Guvernului isi manifesta dezaprobarea fata de
astfel de intentii: ”Declarandu-se la unison cu rromii, Premierul Nastase si Presedintele Iliescu nu
vor cartiere pentru tigani ’’:Adrian Nastase nu este de acord cu initiativa primarului Rotaru. „Nu
cred ca putem vorbi despre un program de integrare sociala a rromilor, gandind in termeni de
ghetouri”, a declarat premierul. Nastase a declarat ca intelege „sensibilitatile legate de aceasta
realitate”, dar ca situatia nu se poate rezolva „asanand problemele si ridicand bariere”. Aceste
probleme trebuie abordate corect si deschis, a adaugat Adrian Nastase. La randul sau,
presedintele Iliescu a calificat masura primarului Rotaru drept „neinteleapta”. Seful statului a pledat
pentru integrarea sociala a rromilor. „Problemele economice si sociale trebuie tratate cu toata
atentia, in conlucrare cu comunitatea respectiva, nu prin izolare”, a aratat Iliescu.(16.10.2001)
In data de 24 octombrie 2001 reprezentanti ai Romani CRISS s-au deplasat la Piatra Neamt in
vederea monitorizarii situatiei romilor din aceasta localitate. In 25 octombrie 2001, impreuna cu
jurnalisti ai cotidianului englez “The Guardian” ,membrii organizatiei au avut o intrevedere cu
primarul municipiului Piatra Neamt avand ca scop documentarea viitorului cartier “Speranta” si
situatia sociala a romilor din oras.In acest sens,a fost solicitata documentatia tehnica privind
cartierul “Speranta “ pusa la dispozitie prin intermediul primarului Ion Rotaru ,si situatia sociala prin
Serviciul Protectie Sociala din cadrul Primariei. Prin Hotararea Consiliului Local Piatra Neamt,
nr.85 din 22.04.1999 s-a aprobat achizitionarea de teren si constructii in vederea reabilitarii, pentru
realizarea de “locuinte sociale”, fiind aprobata achizitionarea a 20 de hale , cu teren aferent ,situate
in intravilanul Municipiului Piatra Neamt ,apartinand fermei de pui carne B.1 a S.C. ‘’AVICOLA ‘’
S.A.
Acest proiect a fost avizat de catre Comisia de urbanism care a pus la dispozitia reprezentantilor
CRISS planul urbanistic de detaliu al cartierului ‘’Speranta’’, anexa a hotararii Consiliului Local
nr.58 din 22.03.2000. In concordanta cu acest plan,in carteirul ‘’Speranta’’ la ora actuala sunt in
constructie cele 20 de hale iar in ceea ce priveste constructia celorlalte hale aflate la o distanta de
aproximativ 300 metri care au apartinut aceleasi AVICOLA S.A. acestea sunt in proprietatea
societatii comerciale Publiserv .Sunt 2 hale aflate in construcite avand acelasi regim de locuinte
sociale. Anexa Hotararii Consiliului local privind aprobarea bugetului pe anul 2000 la pagina 10,
punct CIII 1 prevede Achizitionare terenuri si imobile de la AVICOLA in vederea reamenajarii ca
locuinte sociale –5 miliarde lei. Incepand de la achizitionare pana la faza de dezafectare si
construire, respectiv 31 septembrie 2001 sunt cheltuiti, potrivit datelor Serviciului tehnic
(Contabilitate) al Primariei, 30 miliarde lei. Potrivit datelor prezentate de Primaria Piatra Neamt,
sunt inscrise pe listele solicitantilor de locuinte din fondul de stat peste 600 de persoane .Consiliul
local a adoptat modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Local nr.163/14.10.1997
privind criteriile de acordare a locuintelor prin Hotararea nr.169 din 31.08.2000.
Propunere Acord parteneriat
In data de 26 octombrie 2001 ,la propunerea Romani CRISS ,la sediul Prefecturii Piatra Neamt a
fost propus un acord de parteneriat intre Ministerul Informatiilor Publice ,Prefectura Neamt,Primaria
Piatra Neamt,Romani CRISS, Nevi Speranta si OSCE/ODHIR-Punctul de Contact pentru Romi si
Sinti. Acordul are in vedere: „Monitorizarea situa iei romilor din Piatra Neam prin înfiin area unei
Comisii locale mixte format din reprezentan i ai autorit ii publice locale i jude ene, organiza ii

nonguvernamentale de ap rare a drepturilor omului i reprezentan i ai asocia iilor de romi privind
respectarea principiilor non-discriminatorii în programele de dezvoltare local ; Stabilirea unui
parteneriat dintre autorit ile locale si asocia iile de romi privind dezvoltarea local a comunit ii de
romi în baza principiilor HG 430/2001 Cap VII pct. B; Prim ria, Consiliul local si jude ean vor pune
la dispozi ie documenta ia tehnic a proiectelor aflate in derulare i vor colabora în acest sens i în
viitoarele proiecte de dezvoltare comunitar ; Fondurile ob inute în campania de found-raising se
vor vira în contul societ ii care va câ tiga licita ia public organizat de Prim ria Municipiului
Piatra Neamt; Romani CRISS va forma un mediator sanitar rom pentru cartierul “Speran a” .Timp
de 6 luni mediatorul sanitar va fi pl tit de Romani CRISS. Dup 6 luni mediatorul sanitar va fi
evaluat de care D.S.P. Neam (Direc ia pentru S n tate Public ) i va fi angajat în calitate de
colaborator de c tre Prim ria municipiului Piatra Neam ; Funda ia Nevi Speran a va participa la
recomandarea persoanei care va colabora cu Romani CRISS timp de 6 luni de la data semn rii
prezentului acord.”
In vederea implementarii acordului semnat, OSCE/ODIHR a sustinut financiar realizarea unei
metodologii de monitorizare a situatiei locative a romilor din cartierul “Speranta” si blocul D2, cu
scopul de a preveni discriminarea in accesul la locuinte si segregarea rezidentiala a romilor.
Aceasta metodologie a fost elaborata de catre un expert international.
IX. Mese rotunde pentru implementarea acordului
O serie de mese rotunde in acest sens au avut loc in municipiul Piatra Neamt cu participarea
tuturor membrilor semnatari ai acordului, in data de 11.12.2001 si 08.01.2002.In urma acestor
mese rotunde s-au stabilit umatoarele: Va fi angajata o persoana reprezentand Punctul de Contact
pentru Informare si Documentare in Piatra Neamt; Se vor face propuneri de proiecte in Neamt si
Piatra Neamt pentru o finantare Europeana la sfarsitul lunii martie 2002, in domeniul locuintelor;
Pornind de la grupul de lucru mixt prevazut in Strategie : experti romi si reprezentati alesi, acest
grup de lucru se va constitui ca instrument pentru redactarea de proiecte; Din data de 1 februarie
2002 va fi angajat un mediator sanitar platit de Romani CRISS- lucrator comunitar pentru romi in
baza acordului dintre Ministerul Sanatatii, OSCE, Romani CRISS; Se va forma un grup de
reprezentare al romilor pornind de la faptul ca exista modelul caldararilor, fiecare grup sa-si delege
un purtator de cuvant in relatia cu autoritatile .Ar fi o premiera la nivel european.-se va realiza o
colaborare, de pilda, in vederea realizariii recensamantului; OSCE/ODIHR – nu are mandat in ceea
ce priveste constructia de locuinte. Dar, ODIHR acorda sprijin in realizarea metodologiei privind
parteneriatul institutiilor si participarea politica, consolidarea parteneriatelor prin crearea masurilor
de incredere. De asemenea acorda asistenta in Formulare de proiecte pentru finantare privind un
posibil aranjament institutional care sa raspunda principiilor democratice, cunoasterea legilor in
vederea exercitarii drepturilor civile.

Incitare la discriminare: imposibilitatea sanctionarii contraventionale
9. Centrul Crestin al Romilor vs. Noua Dreapta: atingerea demnitatii umane prin incitare la
discriminare
Romani CRISS

I.

De Facto

La mijlocul lunii iulie 2001, municipiul Sibiu este impanzit cu lozinci rasiste la adresa etniei romilor
de catre membrii organizatiei Noua Dreapta163. Evenimentul este redat pe larg de catre presa
locala. Cotidianul “Monitorul de Sibiu”, din data de 17.07.2001, publica sub titlul “Romii sunt pusi la
zid - <Instigare la ura rasiala>”, un articol in care era redata pe larg atitudinea reprezentantilor
organizatiei Noua Dreapta, fata de minoritatea romilor din Romania, manifestata pe zidurile
Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu: “La numai cateva zile de la aparitia pe un zid din Parcul <Sub
Arini> a inscriptiei <Afara cu tiganii din tara> fatada universitatii Lucian Blaga… a fost murdarita cu
aceeasi lozinca. Scrisa cu spray graffiti, de culoare rosu aprins, lozinca parea un indemn catre
crema intelectuala a orasului care isi desfasoara activitatea in incinta institutiei. … Gestul ne
aminteste de perioada interbelica, cand tinerii legionari au inceput o intreaga campanie de
promovare a ideilor antirasiale si antisemite in centrele universitare bucurestene”. Ziarul “Tribuna”,
publica in data de 18.07.2001, un articol cu titlul “Tendinte rasiste in Sibiu”, in care face referire la
manifestarile rasiste ale membrilor Noii Drepte. Acest ziar infatiseaza si o fotografie cu lozincile
aparute pe zidurile diverselor cladiri sibiene, lozinci care suna astfel: “India pentru cioroi”,
“Romania pentru albi”, “Afara cu tiganii”.
II.

Reactia reprezentului Universitatii “Lucian Blaga” si a Centrului Crestin al
Romilor - Sibiu

Purtatorul de cuvant al Universitatii Lucian Blaga din Sibiu, d-l Dorin Teodorescu, condamna acest
act de instigare la ura rasiala: “Nu mi se pare intamplatoare aparitia unui asemenea mesaj pe
zidurile universitatii, pentru ca el alimenteaza eventualele efuziuni rasiste, intre studenti. Cred ca
este un semnal ca, in actualul context de criza economica, somnul societatii civile romanesti poate
naste monstrii, care altadata au declansat al Doilea Razboi Mondial164”.
Presedintele Centrului Crestin al Romilor, d-l Florin Cioaba, precizeaza: “… este un semn clar de
instigare rasiala” si voi face “o sesizare la Procuratura si Guvern… Cei care au scris ar trebui sa
stea cuminti pentru ca romii vor sa traiasca in buna pace cu toata lumea165”. De asemenea, d-l
Florin Cioaba a sesizat Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia si s-a adresat Romani
CRISS si OSCE/ODIHR – Punctul de Contact pentru Romi si Sinti, informandu-le despre acest
caz, despre amploarea manifestarilor de acest gen, solicitand “sa ia masurile necesare pentru ca
organizatia Noua Dreapta, care isi asuma responsabilitatea acestor manifestari, sa fie trasa la
raspundere”166.

Informatii complete privind organizarea, activitatea si filialele organizatiei se gasesc la adresa
http://www.nouadreapta.org/home.htm ;
Citat din articolul de presa “Instigare la ura rasiala”, publicat in ziarul Monitorul de Sibiu, din data de 17.07.2001;
Idem ;
Citat din scrisoarea adresata Romani CRISS in data de 31.07.2001;

III.

Interventia autoritatilor abilitate in drept

Presa locala mediatizeaza reactia autoritatilor fata de acest caz. Ziarul “Monitorul de Sibiu” din
20.07.2001, sub titlul “Rasistii au fost prinsi”, informeaza opinia publica despre faptul ca
reprezentantii organizatiei Noua Dreapta, care au impanzit orasul cu lozinci ce instigau la ura
rasiala, sunt doi frati “cetateni romani, cu domiciliul in Franta. Ei au fost opriti ieri (n.n. 19.07.2001)
de un echipaj al Politiei Sibiu, care efectua un filtru. … Politistii au descoperit asupra lor sculele cu
care au pictat pe pereti. Fiind condusi la sectie si audiati, acestia au recunoscut ca ei sunt autorii
inscriptiilor rasiste, care indemnau la discriminarea romilor, de pe fatada Universitatii Lucian
Blaga”. Tot din articolul de presa reiese ca acestia sunt Alexandru Molnar, de 21 de ani, student la
Facultatea de Drept, si fratele sau Molnar Vasile Andrei, de 16 ani. Acestia au fost deferiti
Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, fiind cercetati in stare de libertate sub acuzatia
savarsirii infractiunii prevazuta si pedepsita de art. 317 C.p., privind propaganda nationalist –
sovina.
IV.

De Jure

Codul penal al Romaniei prevede in art. 317 ca “Propaganda nationalist-sovina, atatarea urii de
rasa sau nationale, daca fapta nu constituie infractiunea prevazuta in art. 166, se pedepseste cu
inchisoare de la 6 luni la 5 ani’’167.
OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, prevede la art.
19: ’’Constituie contraventie… daca fapta nu intra sub incidenta legii penale, orice comportament
manifestat in public, avand caracter de propaganda nationalist-sovina, de instigare la ura rasiala
sau nationala, ori acel comportament care are ca scop sau vizeaza atingerea demnitatii sau
crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, indreptat
impotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunitati si legat de apartenenta
acesteia/acestuia la o rasa, nationalitate,etnie..”.
V.

Solutionarea cazului

Din raspunsul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia (dosar 90/P/2001), adresat
Centrului Crestin al Romilor Sibiu, reiese ca “in urma cercetarilor penale efectuate sub aspectul
comiterii infractiunii de propaganda nationalist-sovina, prevazuta de art. 317 C.p., s-a dispus in
temeiul art 11 pct. 1 lit. b C.proc.pen. si art. 249 C.proc.pen coroborat cu dispozitiile art. 10 lit. b si
d C.proc.pen, scoaterea de sub urmarire penala a invinuitilor”168. De asemenea, se retine ca
“Molnar Vasile Andrei nu a comis o fapta de natura penala ci a savarsit contraventia prevazuta de
art. 19 din OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare”. In
ceea ce-l priveste pe Molnar Alexandru, s-a retinut ca ” faptele acestuia nu intrunesc elementele
Art. 166 C.p., privind propaganda in favoarea statului totalitar, dispune: “Propaganda in vederea instaurarii unui stat
totalitar, savarsita prin orice mijloace, in public, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unuor
drepturi. Propaganda consta in raspandirea in mod sistematic, sau in apologia unor idei, conceptii sau doctrine cu intentia de
a convinge si a atrage noi adepti ”;
Potrivit art. 11 C. proc.pen, clasarea, scoaterea de sub urm rire, încetarea urm ririi penale, achitarea i încetarea
procesului penal intervine atunci cand se constat existen a vreunuia din cazurile prev zute în art. 10: ’’ 1. În cursul urm ririi
penale procurorul, la propunerea organului de cercetare penal sau din oficiu, dispune:… b) scoaterea de sub urm rire, în
cazurile prev zute în art. 10 lit. a si e, când exist învinuit sau inculpat în cauz ; Potrivit art 249 C.proc.pen: “Scoaterea de
sub urmarire penala are loc cand se constata existenta vreunuia dintre cazurile prevazute de art. 10 lit. a si e si exista invinuit
sau inculpat in cauza”. Art. 10 C.proc.pen. dispune ca “ac iunea penal nu poate fi pus în mi care, iar când a fost pus în
mi care nu mai poate fi exercitat dac : a) fapta nu exist ; b) fapta nu este prev zut de legea penal ; d) faptei îi lipse te
unul din elementele constitutive ale infrac iunii; e) exist vreuna din cauzele care înl tur caracterul penal al faptei;

constitutive ale infractiunii prev. de art. 317 C.p. De asemenea raspunsul Procurorului General I.P.
mentioneaza ca potrivit prevederilor ordonantei 137/2000, Centrul Crestin se poate adresa
instantei de judecata.”
In opinia Romani CRISS, odata stabilita incadrarea juridica a faptei conform prevederilor art.19 din
OG. 137/2000, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia ar fi trebuit sa isi decline
competenta si sa trimita spre solutionare dosarul Consiliului National pentru Combaterea
Discriminarii. Este adevarat, insa, ca la data respectiva Parchetul nu putea trimite dosarul,
deoarece CNCD nu exista la momentul respectiv.

Concluzii
Este evident ca sanctionarea discriminarii in anul 2001 este in primul rand impiedicata de
inexistenta Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii. Pe de o parte, plangerile privind
incalcarea diferitelor articole din Ordonanta 137/2000 nu au putut fi adresate acestei institutii. Este
situatia cazurilor mentionate anterior, incluzand cazul CRISS vs. Angeli, CRISS vs. Compact
Impex SRL, CRISS vs. SC Artenis SRL, CRISS vs. Viceprimarul Adjud, CRISS vs. Primaria Barlad,
CRISS vs. Primarul Piatra Neamt sau cazul Centrul Crestin al Romilor Sibiu vs. V.A. si M.A.
Daca in cel din urma caz, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia ar fi trebuit sa isi decline
competenta unei institutii inexistente, in cazul CRISS vs. Angeli judecatorul a solicitat prezentarea
procesului verbal de stabilire a contraventiei, ceea ce era imposibil, obiectiv. Cazurile in care
reprezentantii institutiilor publice au promovat actiuni discriminatorii au ramas nesanctionate.
Succesul solutiilor alternative in care a fost implicat Romani CRISS l-a constituit calea amiabila sau
medierea prin implicarea neutra a unor actori externi cum ar fi OSCE-ODIHR-Punctul de Contact
pentru Romi si Sinti.
Pe de alta parte, trebuie sa retinem latura pozitiva a posibilitatii pe care Ordonanta 137/2000 o
ofera organizatiilor neguvernamentale de aparare a drepturilor omului in ceea ce priveste calitatea
procesuala activa in cazurile de discriminare. In cazul CRISS vs. Angely Pitesti cazul a fost respins
in fata judecatoriei din motive procedurale la care s-a adaugat si imposibilitatea prezentarii
procesului-verbal de constatare a discriminarii in lipsa CNCD. Instanta din Pitesti, insa, nu a
respins cazul pentru lipsa calitatii procesuale active a orgnaizatiei, in cauza fiind implicate 4 victime
care nu mandatasera organizatia anterior. Mai mult instanta a retinut ca organizatia are ca scop
protectia minoritatii rome169.
In cazul CRISS vs. Artenis Srl si CRISS vs. Compact Impex Srl, instanta de judecata a considerat
ca Romani CRISS nu are calitate procesuala activa datorita lipsei mandatarii de catre victime si a
unei interpretari restricitve privind grupul de persoane. Potrivit acestei interpretari, in sensul legii
48/2002 nu se poate considera ca 6 persoane constituie un grup de persoane deoarece intentia
legiuitorului a fost aceea ca prin grup sa se inteleaga o 'entitate distincta'si nu un grup in sensul
gramatical al cuvantului170. Referitor la interpretarea textului Ordoanantei 137/200 privind
„comunitatea sau grupul de persoane” este de retinut motivarea acestei interpretari. Instanta de
judecata mentioneaza: „Din situatia de fapt expusa anterior este evident ca actul de discriminare
nu a vizat o comunitate de romi. Este adevarat ca pretinsul act de discriminare a vizat un grup de 6
romi. Avand in vedere modalitatea de redactare a textului de lege prin alaturarea, in cuprinsul
aceluiasi aliniat, a “comunitatii” si ”grupului de persoane”, … se retine ca intentia legiuitorului a fost
aceea ca grupul de persoane sa nu fie o simpla alaturare de persoane fizice, ci o entitate distincta.
Or, in speta dedusa judecatii nu se poate retine existenta unei entitati in sensul prevazut de
legiuitor. Asadar, reclamanta nu are calitate procesuala activa, intru-cat pretinsa discrminare nu a
adus atingere unei comunitati sau grup de persoane, asa cum impun art. 22 din Ordonanta
137/2000.”171 Desi Ordonanta 137/2000 specifica faptul ca atunci cand discriminarea se manifesta
impotriva unui grup de persoane nu este nevoie de un mandat, instanta a considerat ca persoanele

Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Angely Pitesti, Departamentul Drepturile Omului, la adresa
www.romanicriss.org, in acelasi sens vezi ERRC, Roma Rights, Numerele 1 si 2 din 2003 disponibile le adresa www.errc.org
Pentru detalii vezi Romani CRISS, CRISS vs. Milenium Radauti, Cazul CRISS vs. Artenis Srl si CRISS vs. Compact
Impex SRL pe pagina de web www.romanicriss.org, in acelasi sens vezi ERRC, Roma Rights, Numerele 1 si 2 din 2003
disponibile le adresa www.errc.org
Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Angely Pitesti, Departamentul Drepturile Omului, la adresa
www.romanicriss.org; in acelasi sens vezi ERRC, Roma Rights, Numerele 1 si 2 din 2003 disponibile le adresa www.errc.org

refuzate in numar de 5 respectiv 6 nu constituie un grup de persoane in intelesul Ordonantei ci
persoane luate individual172.
Intrerpretarile diferite ale instantelor de judecata au complicat aplicarea Ordonantei 137/2000 ceea
ce face ca la un an de la adoptarea acesteia, sa nu fie functionala. De altfel , Comisia Europeana
concluzioneaza acest fapt in raportul privind Romania din anul 2001: “legislatia anti-discriminare
de i in vigoare, nu este opera ionala”173.

Sectiunea IV Legislatia anti-discriminare neoperationala; alte acte normative
incidente in sanctionarea discriminarii in anul 2002
In ciuda faptului ca in Romania exista in vigoare o lege privind combaterea discriminarii si o
institutie specializata ar fi trebuit sa functioneze, Romani CRISS a invocat prevederi normative
incidente, unele fara a fi specifice discriminarii dar care in mod implicit interferau cu efectul creat
prin discriminare. Acest fapt s-a dovedit a fi un succes.

Legea privind publicitatea
In luna august 2000, Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr. 148/2000, privind publicitatea174.
Legea con ine prevederi in ceea ce prive te discriminarea bazata inclusiv pe apartententa etnica in
diverse enun uri publicitare. De i la data adopt rii Legii 148/2000, o defini ie a discriminarii nu
exista intr-o lege nationala adoptata de Parlamentul Romaniei, o asemenea defini ie exista totu i in
Conventia Interna ionala pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare ratificata de
Parlamentul Romaniei. Iar ulterior a fost adoptata Ordonanta de Guvern nr.137/2000.
Legea 148/2000 defineste termenul de publicitate in articolul 4: ” Prin publicitate se intelege orice
forma de prezentare a unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber profesioniste
avand ca scop promovarea de bunuri si servicii, de drepturi si obligatii.”
Prevederea referitoare la discriminare in textul legii 148 se regaseste in Articolul 6, litera d: „“Se
interzice publicitatea care include discriminari bazate pe rasa, sex, limba, origine, orgine sociala,
identitate etnica sau nationalitate”
Art. 18 din aceeasi lege prevede ca “Autorul, realizatorul de publicitate si reprezentantul legal al
mijlocului de difuzare raspund solidar cu persoana care isi face publicitate in cazul incalcarii
prevederilor prezentei legi”.
Contraventiie stabilite in lege, in speta, incalcarea prevederilor articolului 6 lit.d, sunt constatate si
sanctionate de catre reprezentantii imputerniciti ai administratiei publice locale. In principiu,
reprezentantul imputernicit al administratiei publice locale este Primarul, dar potrivit legii, acesta
poate delega responsabilitatea de constatare si sanctionare a contraventiilor. Astfel, plangerile
contraventionale depuse de Romani CRISS in baza articolului 6 lit.d au fost solutionate, spre
exemplu, de Directia Generala de Inspectie si Control General; Serviciul Control Publicitate al
Primariei Municipiului Bucuresti.
Sub aspectul con inutului contraven iei prevazute in art.6, lit.d, textul de lege se aplica in func ie de
întrunirea anumitor condi ii. In primul rand, contraventia se realizeaza printr-o actiune. Actiunea
Idem
Vezi Comisia Europeana, „Raport de progres in procesul de accesiune la UE”, 2001, Capitolul „Drepturile minoritatilor si
protectia minoritatilor”.
Legea 148/2000 privind publicitatea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 359 din 2 august 2000.

consta in orice forma de prezentare a unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber
profesioniste avand ca scop promovarea de bunuri si servicii, de drepturi si obligatii.” Actiunea in
sine consta intr-o forma de prezentare a unei activitati ce se poate realiza prin orice mijloc. Legea
nu enumera mijloacele de prezentare specificand “orice forma… ”. Aceasta poate fi prin audiovizual, presa scrisa, radio, televiziune, prin afisare vizibila publicului larg etc.
A doua conditie se refera la prezentarea unei activitati, in aceasta din urma situatie, legea
enumerand limitativ activiatea prezentata ca fiind: comerciala, industriala, artizanala sau liber
profesionista. Enumerarea limitativa denota intentia legiuitorului de a cuprinde doar anumite tipuri
de activitati. Astfel activitatile care nu se incadreaza in cele enumerate, nu vor intra sub incidenta
prezentei legii. A treia conditie se refera la scopul prezentarii respectivei activitati. Acesta trebuie
sa fie promovarea de bunuri si servicii, de drepturi si obligatii.
Pe langa conditiile enumerate mai sus, privind contraventia prevazuta in Art.6 lit. d, este, de
asemenea, nevoie ca activitatea prezentata ce are ca scop promovarea de bunuri si servicii, de
drepturi si obligatii sa includa discriminari bazate, in cazul nostru, pe identitate etnica. Ceea ce
inseamna ca prin promovarea activitatilor se creaza o situatie de deosebire, excludere, restrictie
sau preferinta, pe baza de etnie, ce care are ca scop sau efect restrangerea sau inlaturarea
recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor recunoscute de lege175.
In anul 2001, in cazul CRISS vs. Anuntul de la la Z, s-a monitorizat publicarea unor anunturi
discriminatorii precum: „Închiriez camera la curte, exclus romi”; ’’Garsoniera nemobilata pentru
tineri casatoriti, exclud romi sau str ini”; ”Închiriez garsoniera Dristor, cu telefon, termen lung,
exclus romi, rog seriozitate”; “Angajam muncitori necalificati in domeniul construc iilor, Exclus
Romi”176. In cazul CRISS vs. Anuntul Telefonic au fost monitorizate publicarea unor anun uri la
rubricile “Oferte de munca” de genul: “Total Protect angajeaz paznici in conditiile legii 18/1996,
Exclus romi, salariul 1.700.000 – 2.500.000; 659 37 65”177. In cazul CRISS vs. Romania Libera au
fost introduse plangeri impotriva ziarului “Romania Libera”, in baza legii 148/2000 intemeiata pe
art.6, lit.d. Unul dintre anunturile publicate la rubrica de Publicitate a Ziarului specifica: ”Aveti
nevoie de liniste si multumire sufleteasca? Apelati ‘07… ’ sau ‘021 … ’ si veti avea cea mai buna
echipa de: amenajari, montare Nevada, zugravit, rigips, gresie, faianta, tapet, mocheta, linoleum.
Seriozitate, calitate si rapiditate! Exclus romii !”
10. Cazul vs. Anuntul de la A la Z : discriminare in anunturi publicitare
Romani CRISS

I.

Starea de fapt

In perioada 4 mai - 4 august 2001, ziarul „Anuntul de la A la Z”, publica la rubricile „inchirieri oferte:
imobile”, „oferte de munca ”, „vanzari oferte - imobile”, anunturi discriminatorii din care
exemplificam:
- la rubrica „inchirieri oferte”: „Inchiriez camera la curte, exclus romi”, 4 mai 2001, pag 26 ;
„Garsoniera nemobilata pentru tineri casatoriti, exclud romi sau straini”, 5 iunie 2001, pag 38;
„Inchiriez garsoniera Dristor, cu telefon, termen lung, exclus romi, rog seriozitate”, 10 iulie, pag 31
- la rubrica „oferte de munca”: „Angajam muncitori necalificati in domeniul constructiilor, exclus
romi”, 24 iulie 2001, pag. 35
Citat din Romani CRISS “Ghidul monitorului local de drepturile omului”, Av. Dezideriu Gergely, Romani CRISS, 2002.
Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Anuntul de la A la Z, idem.
Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Anuntul Telefonic, idem.

- la rubrica „vanzari oferte”: „ 13 Septembrie178, apartament 2 camere, I, sporit, telefon, interfon,
scara curata, exclus intermediari si romi”, 24 iulie 2001, pag. 10
Anunturile discriminatorii au aparut in perioada monitorizarii ziarului, respectiv 4 mai – 4 august, in
diferite numere ale acestuia.
II.

De Jure

Romani CRISS a considerat ca au fost incalcate prevederi din acte normative: Legea nr. 148/2000,
privind publicitatea, in speta : Art. 6 lit. d: “Se interzice publicitatea care include discriminari bazate
pe rasa, sex, limba, origine, orgine sociala, identitate etnica sau nationalitate”. Art. 18 din aceeasi
lege prevede ca “Autorul, realizatorul de publicitate si reprezentantul legal al mijlocului de difuzare
raspund solidar cu persoana care isi face publicitate in cazul incalcarii prevederilor prezentei legi”.
Anunturile in cauza, prin continutul lor, incalca dispozitiile legale in materie de publicitate, deoarece
includ discriminari bazate pe identitate etnica. Mentiunea “exclus romi” este obiectul discriminarii in
aceste cazuri.
De asemenea, OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare,
prevede : Art. 7 alin 3 :“Persoanele fizice si juridice cu atributii in medierea si repartizarea in munca
vor aplica un tratament egal tuturor celor aflati in cautarea unui loc de munca, vor asigura tuturor
persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca accesul liber si egal la consultarea cererii si
ofertei de pe piata muncii, la consultanta cu privire la posibilitatile de ocupare a unui loc de munca
si de obtinere a unei calificari, si vor refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale angajatorilor”179.
Art. 10: „Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, dac fapta nu intr sub inciden a
legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenen ei
acestora ori a persoanelor care administreaz persoana juridic la o anumit ras , na ionalitate,
etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat , respectiv din cauza convingerilor,
vârstei, sexului sau orient rii sexuale a persoanelor în cauz prin:...c) refuzul de a vinde sau de a
închiria un teren sau imobil cu destina ie de locuin ”;
III.

Interventia Romani CRISS

Fata de situatia creata, prin publicarea anunturilor discriminatorii de catre ziarul „Anuntul de la A la
Z”, Romani CRISS a sesizat, in data de 07.05.2001, Primaria Municipiului Bucuresti, Directia
Generala Juridic – Contencios Legislatie cu privire la aceasta situatie180. Din raspunsul acestei
institutii reiese ca sesizarea Romani CRISS a fost transmisa spre competenta solutionare Directiei
Generale de Inspectie si Control General, Serviciului Control Publicitate181.
Romani CRISS a adresat, in data de 13 iulie 2001, o scrisoare oficiala Primariei Municipiului
Bucuresti, Serviciului Control Publicitate, in care s-a cerut comunicarea deciziei cu privire la
sesizarea depusa182. Tot in data de 13.07.2001 Romani CRISS a sesizat institutia Avocatul
Poporului, cu privire la faptul ca Primaria Municipiului Bucuresti a considerat ca anunturile de
angajare discriminatorii nu intra sub incidenta Legii 148/2000 deoarece potrivit definitiei prevazute
de lege prin publicitate se intelege „orice forma de prezentare a unei activitati comerciale,

13 Septembrie este denumirea unui bulevard din Bucuresti ;
A se vedea si dispozitiile OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, publicata in
Monitorul Oficial nr. 431/02.09.2001, aplicabile in prezenta speta;
Sesizarea are numarul de inregistrare 14321/07.05.2001;
Raspunsul are numarul de inregistrare L. 5697/2001;
Scrisoarea are numarul de iesire 356/13.07.2001;

industriale, artizanale sau liber profesioniste avand ca scop promovarea de bunuri si servicii, de
drepturi si obligatii”.
Din raspunsul Institutiei Avocatul Poporului reise ca: ’’… anunturile de angajare sau ofertele de
inchiriere ori de vanzare a unor locuinte… nu cad sub incidenta prevederilor Legii nr.148/2000,
privind publicitatea. In aceste cazuri sunt aplicabile prevederile Legii 3/1974 privind presa (o parte
a articolelor fiind inca in vigoare) si prevederile Ordonantei de Guvern 53/2000 pentru unele masuri
privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despagubiri pentru daunele morale’’183.
Intrucat la data respectiva institutia abilitata sa solutioneze astfel de cazuri, potrivit OG 137/2000,
privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, nu exita (Consiliul pentru
Combaterea Discriminarii), Romani CRISS nu a sesizat o alta institutie.
11. Cazul CRISS vs. Anuntul Telefonic: discriminare in anunturi publicitare
Romani CRISS

I.

De Facto

In perioada 12 – 28 martie 2001 ziarul “Anuntul Telefonic – Gazeta Afacerilor Rapide” a publicat la
rubrica “Oferte de munca”, un anunt discriminatoriu la adresa etniei romilor, care avea urmatorul
continut: “Total Protect angajeaza paznici in conditiile legii 18/1996, Exclus romi, salariul
1.700.000 – 2.500.000; 659 37 65”.
II.

De Jure

Romani CRISS a considerat ca au fost incalcate prevederi din acte normative : Legea nr. 48/2000,
privind publicitatea, in speta : Art. 6 lit. d: “Se interzice publicitatea care include discriminari bazate
pe rasa, sex, limba, origine, orgine sociala, identitate etnica sau nationalitate”; Art. 18 din aceeasi
lege prevede ca “Autorul, realizatorul de publicitate si reprezentantul legal al mijlocului de difuzare
raspund solidar cu persoana care isi face publicitate in cazul incalcarii prevederilor prezentei legi”.
Anunturile in cauza, prin continutul lor, incalca dispozitiile legale in materie de publicitate, deoarece
includ discriminari bazate pe identitate etnica. Mentiunea “exclus romi” este obiectul discriminarii in
aceste cazuri.
De asemenea, OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare,
prevede : art. 7 alin 3 :“Persoanele fizice si juridice cu atributii in medierea si repartizarea in munca
vor aplica un tratament egal tuturor celor aflati in cautarea unui loc de munca, vor asigura tuturor
persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca accesul liber si egal la consultarea cererii si
ofertei de pe piata muncii, la consultanta cu privire la posibilitatile de ocupare a unui loc de munca
si de obtinere a unei calificari, si vor refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale angajatorilor”.
III.

Interventia Romani CRISS

Observand publicarea articolului in ziarul “Anuntul Telefonic”, Romani CRISS a monitorizat in
perioada 12 martie – 1 aprilie 2001 aparitia in aceasta perioada a anuntului discriminatoriu.In data
de 16.03.2001 Romani CRISS a depus o cerere la Camera de Comert si Industrie a Romaniei prin
care a solicitat informatiile de identificare ale societatii Total Protect. In baza de date a Camerei de

Raspunsul are numarul de inregistrare 4234/1 din 3.08.2001 (dosar nr. 1225-2001).

Comert si Industrie a Romaniei figurau doua societati comerciale sub numele Total Protect: Total
Protect Impex S.A. si Total Protect S.C. Impex S.R.L.184
Societatea care angaja paznici cu excluderea romilor era Total Protect Impex S.A. Intrand in
posesia informatilor referitoare la societate, Romani CRISS s-a adresat oficial, in data de
28.03.2001, firmei angajatoare in vederea comunicarii pozitiei acesteia185. De asemenea, CRISS a
adresat in data de 03.04.2001 o scrisoare oficiala directorului ziarului “Anuntul Telefonic” in
vederea prezentarii unui punct de vedere oficial in aceasta problema186.
In data de 04.04.2001 la sediul Romani CRISS a avut loc intrevederea cu reprezentantii societatii
Total Protect S.A. In cadrul acestei intalniri reprezentantii firmei si-au recunoscut greseala si au
fost de acord sa isi ceara scuze in mod public fata de etnia romilor.
Deoarece conducerea ziarului “Anuntul Telefonic” nu a raspuns oficial, in data de 9.04.2001
Romani CRISS a retransmis scrisoarea adresata acestora. Secretarul redactiei, Catalin Taloi, a
recunoscut verbal faptul ca ziarul “Anuntul Telefonic“ a publicat in perioada amintita anuntul
discriminatoriu dar acest fapt s-a datorat greselii unui nou angajat care a fost demis din acest
motiv.
IV.

Solutionarea Cazului

In perioada urmatoare nu a fost prezentat un raspuns oficial al ziarului “Anuntul Telefonic“ si nici
disponibilitatea reprezentantilor acestuia de a avea o intrevedere in legatura cu publicarea
anuntului discriminatoriu.
Intrucat nu s-a concretizat aceasta disponibilitate din partea ziarului, in data de 07.05.2001 Romani
CRISS a sesizat Departamentul Juridic al Primariei Municipiului Bucuresti187, potrivit art. 24 lit. b
din Legea 148/2000, privind publicitatea, care dispune: “Contraventiile se constata si se
sanctioneaza la sesizarea persoanelor prejudiciate… de catre reprezentanti imputerniciti ai
administratiei publice locale, pentru incalcarea prevederilor art. 6 lit. d si f… ”
In data de 06.06.2001, Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Generala Juridic – Contencios,
mentioneaza in raspunsul cu numarul L 5697 ca sesizarea Romani CRISS a fost trimisa spre
competenta solutionare Directiei Generale de Inspectie si Control General, Serviciul Control
Publicitate. In data de 20.06.2001 Directia Generala de Inspectie si Control General, Serviciul
Control Publicitate, prin raspunsul nr. 1910, precizeaza ca “publicarea unor anunturi de angajare
nu intra sub incidenta art. 6 lit. d si f din lege (L 148/2000, privind publicitatea - n.n.)”.
Romani CRISS a sesizat, in data de 13.07.2001, institutia Avocatul Poporului, cu privire la faptul ca
Primaria Municipiului Bucuresti a considerat ca anunturile de angajare discriminatorii nu intra sub
incidenta Legii 148/2000188.
Institutia Avocatul Poporului prin raspunsul oficial 4234/1 din 3.08.2001 adresat organizatiei,
mentioneaza ca:’’… anunturile de angajare sau ofertele de inchiriere ori de vanzare a unor
locuinte… nu cad sub incidenta prevederilor Legii nr.148/2000 privind publicitatea.In aceste cazuri
sunt aplicabile prevederile legii 3/1974 privind presa (o parte a articolelor fiind inca in vigoare)si
prevederile Ordonantei de Guvern 53/2000 pentru unele masuri privind solutionarea cererilor
refiritoare la acordarea de despagubiri pentru daunele morale’’.

A se vedea raspunsul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, 34951/16.03.2001;
Scrisoarea cu numar de iesire 102/28.03.2001 ;
Scrisoarea cu numar de iesire 115/03.04.2001 ;
Sesizarea are numarul de inregistrare 14319/07.05.2001;
A se vedea scrisoarea adresata de Romani CRISS institutiei Avocatul Poporului, cu numarul 4234/13.07.2001.

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii nu a fost sesizat deoarece la data respectiva nu
functiona.
Ca urmare a intrevederii cu reprezentantii societatii comerciale Total Protect, acestia si-au cerut
scuze in mod public, tot in ziarul “Anuntul Telefonic” din data de 11.05.2001, pagina 8, pozitia 432.
Continutul anuntului este urmatorul: “Total Protect anunta prin prezenta o greseala regretabila in
formularea anuntului aparut in intervalul 12 – 27.03. ac. in “Anuntul Telefonic” si reformuleaza
astfel: Total Protect angajeaza agenti paza in conditiile legii 18/1996”.
12. Cazul CRISS vs. Heidi Chocolats Swisser SA: discriminare in anunturi publicitare
Romani CRISS

I.

De Facto

In perioada 17 - 18 septembrie 2001, ziarul “Romania Libera” publica, la rubrica “Oferte serviciu”,
un anun prin care o societate comerciala isi manifesta dorinta de a angaja o muncitoare pentru
fabrica de ciocolata. Anun ul avea urm torul con inut : „HEIDI Chocolats Swisser SA angajeaz
muncitoare pentru fabrica ciocolata, varsta maxima 40 ani, curate, serioase, carnet munca, nu
rromi.”
II.

De Jure

Romani CRISS a considerat ca au fost incalcate prevederi din acte normative : Legea nr.art. 6 lit.
d: “Se interzice publicitatea care include discriminari bazate pe rasa, sex, limba, origine, orgine
sociala, identitate etnica sau nationalitate”. Art. 18 din aceeasi lege prevede ca “Autorul,
realizatorul de publicitate si reprezentantul legal al mijlocului de difuzare raspund solidar cu
persoana care isi face publicitate in cazul incalcarii prevederilor prezentei legi”189.
De asemenea, OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare,
prevede : art. 7 alin. 1, care dispune: “Constituie contraventie, conform prezentei ordonante,
refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja in munca o persoana pe motiv ca aceasta
apar ine unei rase, nationalitati, etnii, religii, categorii sociale sau categorii defavorizate ori datorita
convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia”.Art. 7 alin 3 :“Persoanele fizice si
juridice cu atributii in medierea si repartizarea in munca vor aplica un tratament egal tuturor celor
aflati in cautarea unui loc de munca, vor asigura tuturor persoanelor aflate in cautarea unui loc de
munca accesul liber si egal la consultarea cererii si ofertei de pe piata muncii, la consultanta cu
privire la posibilitatile de ocupare a unui loc de munca si de obtinere a unei calificari, si vor refuza
sprijinirea cererilor discriminatorii ale angajatorilor”190.
III.

Interventia Romani CRISS

Romani CRISS a adresat o scrisoare oficiala firmei “HEIDI Chocolats Swisser SA” din continutul
careia reise ca “In dorinta dumneavoastra de a selectiona un personal angajat ati exclus o anumita
categorie de cetateni de la ocuparea unui loc de munca si ati incalcat drepturile fundamentale ale

A se vedea dispozitiile Legii 148/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 359 din 2 august 2000;
A se vedea si dispozitiile OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, publicata in
Monitorul Oficial nr. 431/02.09.2001, aplicabile in prezenta speta;

oricarui cetatean”, facand referire la dispozitiile art. 38 alin. 1 din Constitutia Romaniei si la
prevederile OG 137/2000191.
De asemenea, Romani CRISS a solicitat o intrevedere cu reprezentantii societatii comerciale si
conducerea ziarului Romania Libera, pentru a analiza aceasta situatie, creata prin publicarea unor
asemenea anunturi discriminatorii in ziarele de publicitate, precum si de a clarifica punctele de
vedere fata de prevederile legale.
Din raspunsul societatii comerciale, din data de 10.10.2001, rezulta ca “anuntul a fost publicat ca
urmare a preluarii unui model de anunt din alt ziar, fara intentie discriminatorie, publicarea acestuia
fiind un accident”. In continuare se mentioneaza ca “pentru a fi in totalitate edificati asupra politicii
noastre de angajari, care exclude discriminarile… .va informam ca din personalul muncitor au fost 5
– 6% romi”, in prezent avand angajate persoane de etnie roma. Scrisoarea enunta numele romilor
angajati la firma respectiva.
IV.

Solutionarea cazului

Avand in vedere raspunsurile in cazuri similare ale Primariei Municipiului Bucuresti si ale Institutiei
Avocatul Poporului din care reiese ca:’’… anunturile de angajare nu cad sub incidenta prevederilor
Legii nr.148/2000 privind publicitatea”, Romani CRISS nu a mai sesizat institutiile respective192.
Intrucat la data respectiva institutia abilitata sa solutioneze astfel de cazuri, potrivit OG 137/2000,
privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, nu exista, (Consiliul National
pentru Combaterea Discriminarii), Romani CRISS nu a sesizat o alta institutie.
13. Cazul CRISS vs. Romania Libera: discriminare in anunturi publicitare
Romani CRISS

I. De facto
In perioada 18 – 26.02.2002, ziarul “Romania Libera” a publicat la rubrica “Prestari servicii”, un
anunt cu un caracter vadit discriminatoriu cu privire la apartenenta etnica, avand urmatorul
continut: „Aveti nevoie de liniste si multumire sufleteasca? Apelati 092 527 005 sau 413 06 67 si
veti avea cea mai buna echipa de amenajari, montare Nevada, zugravit, rigips, gresie, faianta,
tapet, mocheta, linoleum. Seriozitate, calitate si rapiditate!. Exclus romii!”.
II. De jure
Legea nr. 148/2000, privind publicitatea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 359 din 2
august 2000, prevede la art. 6 lit. d urmatoarele: “Se interzice publicitatea care include discriminari
bazate pe rasa, sex, limba, origine, orgine sociala, identitate etnica sau nationalitate”. Acelasi
articol lit. f dispune : “Se interzice publicitatea care aduce prejudicii imaginii, onoarei , demnitatii si
vietii particulare a persoanelor”. Art. 18 din aceiasi lege, prevede ca “Autorul, realizatorul de
publicitate si reprezentantul legal al mijlocului de difuzare raspund solidar cu persoana care isi face
publicitate in cazul incalcarii prevederilor prezentei legi”.
Anuntul in cauza, prin continutul sau, incalca dispozitiile legale, deoarece include discriminari
bazate pe identitate etnica. Mentiunea “exclus romi” este obiectul discriminarii in acest caz.
Scrisoarea are numarul de inregistrare 340/09.10.2001;
Raspunsul are numarul de inregistrare 4234/1 din 3.08.2001 (dosar nr. 1225-2001).

De asemenea, OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare,
prevede la : Art.2 alin. 2: „Orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le
genereaz , favorizeaz sau defavorizeaz nejustificat ori supune unui tratament injust sau
degradant o persoan , un grup de persoane sau o comunitate, fa de alte persoane, grupuri de
persoane sau comunit i, atrage r spunderea contraven ional conform prezentei ordonan e, dac
nu intr sub inciden a legii penale, si
Art. 13 care dispune: „Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, refuzarea accesului
unei persoane sau al unui grup de persoane la serviciile oferite de … orice al i prestatori de
servicii, indiferent dac sunt în proprietate privat sau public … datorit apartenen ei
acesteia/acestuia la o ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie
defavorizat , respectiv datorit convingerilor, vârstei, sexului sau orient rii sexuale a persoanelor
în cauz ”.
III. Interventia Romani CRISS
In data de 21.02.2002, Romani CRISS a adresat o scrisoare oficiala ziarului “Romania Libera”,
mentionand incalcarea unor prevederi din legea publicitatii si a OG 137/2000 si a solicitat o
intrevedere cu reprezentantii conducerii ziarului, pentru a analiza situa ia creat prin publicarea
unor asemenea anun uri. In data de 21.02.2002, Romani CRISS a sesizat Institutia Avocatul
Poporului cu privire la publicarea unor astfel de anunturi. Deasemena, in baza legii 147/2000
privind publicitatea, a fost sesizata Primaria Capitalei - Directia Generala de Inspectie si Control
General, Serviciul Control Publicitate.
In data de 22.02.2002 a fost sesizata Agentia Nationala pentru Protectia Consumatorului in
legatura cu publicarea unor asemenea anunturi, fiind prima institutie care a emis un raspuns oficial
catre Romani CRISS, prin adresa nr.1993 din 27.02.2002. Aceasta precizeaza ca “ANPC are
atributii limitate din punct de vedere legal in ceea ce priveste sanctionarea art.6 din legea privind
publicitatea, neputand sanctiona incalcarea decat a prevederilor art.6 lit.a ), h.) , si j.) ,art.8 lit a.),
b.) , c.) si ale art.9 si ale art.10 lit.b.) si ale art. 13 lit. a.) si b.) “193.
In data de 08.03.2002 a fost de asemenea sesizat Guvernul Romaniei – Ministerul Informatiilor
Publice, dl Ministru Vasile Dancu, dl.Ministru Secretar de Stat Dan Jurcan, Oficiul National pentru
Romi – dl. Subsecretar de Stat , Ivan Gheorghe .
Ministerul Informatiilor Publice a adresat Romani CRISS un raspuns oficial prin adresa nr.358 din
18.03.2002, prin care informa ca sesizarea privind incalcarea prevederilor Legii 148/2000 si a
Ordonantei 137/2000 a fost trimisa spre competenta solutionare Primariei Sectorului 1, Municipiul
Bucuresti. Deasemenea, se face trimitere la posibilitatea sesizarii instantei de judecata potrivit
prevederilor ordonantei 137/2000194.
Avocatul Poporului, prin scrisoarea oficiala nr. 1972 din 03.04.2002 a informat Romani CRISS de
lipsa competentei in solutionarea cererii: ”… deoarece ziarul mentionat nu este o autoritate a
administratiei publice, ci are statut de societate comerciala, cererea nu indeplineste conditiile
cerute de lege pentru a fi retinuta de catre institutia noastra.”195

Scrisoare oficiala din partea Agentiei Nationale pentru Protectia Consumatorului , nr. 1993 din 27.02.2002 adresata catre
Romani CRISS.
Scrisoare oficiala nr.358 din 18.03.2002 , Ministrul Inormatiilor Publice –Vasile Dancu .
Citat din scrisoare oficiala nr. 1972 din 03.03.2002 a institutiei Avocatul Poporului catre Romani CRISS.

IV.Solutionarea cauzei
Primaria Municipiului Bucuresti, prin raspunsul cu nr. 560/25 din 04.02.2002 au raspuns oficial
plangerii Romani CRISS concluzionand: „in conformitate cu prevederile legii 148/2000, inspectorii
Directiei de Control si Disciplina… au sanctionat atat emitentul anuntului publicitar sesizat cat si
societatea care a tiparit anuntul (RSA) in conformitate cu prevederile legii precum si a Ordonantei
nr.2/2000. Totodata societatea R SA a fost obligata la publicarea, in aceleasi conditii editoriale, a
unui anunt privind sanctionarea sa pentru fapta savarsita.

Concluzii
In cazurile prezentate s-au depus plangeri intemeiate pe articolul 6 lit.d din legea 148/2000. Atat
Primaria municipiului Bucuresti cat si Avocatul Poporului au considerat ca astfel de anunturi nu
intra sub incidenta legii 148/2000 deoarece anunturile de angajare precum si cele de vanzare sau
inchiriere din ziarele publicitare nu constituie publicitate.
Revenind la conditiile necesare pentru aplicarea contraventiei prevazute la Art.6, aminteam
activitatile limitativ enumerate in lege referitor la definitia publicitatii prin care se promoveaza
activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste. Institutiile sesizate au considerat
ca anunturile prezentate nu se incadreaza in activitatile mentionate. Desi prin publicarea unor
astfel de anunturi se prezinta activitati ce au ca scop promovarea de bunuri si servicii, ori de
drepturi si obligatii si sunt bazate explicit pe excluderea unui grup de persoane datorita
apartenentei etnice, s-a considerat ca nu intra sub incidenta legii deoarece activitatile din enunturi
nu se incadreaza in categoriile de activitati limitativ enumerate in textul de lege prin care se
defineste termenul de publicitate, prevazut in legea 148/2000.
In cazul CRISS vs. Romaia Libera plangerea introdusa impotriva ziarului “Romania Libera”, in baza
legii 148/2000 se intemei pe art.6, lit.d. Anuntul pulicat la rubrica de Publicitate a Ziarului specifica:
”Aveti nevoie de liniste si multumire sufleteasca? Apelati ‘07… ’ sau ‘021 … ’ si veti avea cea mai
buna echipa de: amenajari, montare Nevada, zugravit, rigips, gresie, faianta, tapet, mocheta,
linoleum. Seriozitate, calitate si rapiditate! Exclus romii !”
In acest din urma caz, Primaria Municipiului Bucuresti, Directia Control Publicitate a considerat sa
sunt intrunite elementele continute in definitia publicitatii precum si a conditiilor prevazute de art.6
lit.d astfel incat a sanctionat atat emitentul anuntului cat si societatea care a tiparit anuntul. S-a
considerat ca prin anuntul respectiv s-au prezentat activitati comerciale de promovare a bunurilor si
serviciilor ce au inclus discriminari bazate pe identitate etnica, si au fost dipuse masurile legale
corespunzatoare196.
Pentru prima oara in Romania, o sanctiune impotriva unui act de discriminare a fost dispusa de
catre o institutie publica. Paradoxal, aceasta institutie nu era Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii, iar aceasta sanctiune nu era atribuita in baza Ordonantei de Guvern 137/2000.
Ramane totusi un succes, faptul ca desi in Romania actul normativ privind combaterea discriminarii
era in vigoare si institutia corelativa ne-functionala, o instituie publica, in speta Primaria
municipiului Bucuresti, a dispus prima sanctiune impotriva discriminarii etnice in Romania.

Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Romania Libera, idem.

Legea privind interzicerea activitatilor de comert ilicit
Legea 12/1990 privind interzicerea activitatilor de comert ilicit contine prevederi aplicabile unor
cazuri de discriminare in ceea ce priveste accesul la servicii si bunuri deschise publicului larg spre
vanzare. Legea nu contine prevederi explicite privind discriminarea bazata pe diferite criterii
precum varsta, sexul, culoarea, nationalitatea, etnia etc. ci se refera la anumite activitati
economice, continand prevederi generale precum ’’vanzare preferentiala’’ sau ’’refuz nejustificat’’
care, in fapt, constituie elemente ale comportamentului discriminatoriu. De altfel, definitia
discriminarii include ca element al comportamentului considerat discriminatoriu de catre lege, atat
preferinta cat si refuzul. Particularitatea in cazul discriminarii este motivatia comportamentului, in
cazul nostru, refuzul sau preferinta bazata pe apartenenta la o anumita categorie etnica asociata
cu intentia sau efectul ce consta in restrangerea sau inlaturarea recunoasterii, folosintei sau
exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor recunoscute de lege.
Articolul 1 litera k din legea 12/1990 prevedre urmatoarele: ‘’Constituie activitati comerciale ilicite si
atrag raspunderea contraventionala sau penala, dupa caz, fata de cei care le-au savarsit,
urmatoarele fapte : ‘’… vanzarea preferentiala, refuzul nejustificat al vanzarii acestora sau al
prestarii de servicii cuprinse in obiectul de activitate al agentului economic”
Sub aspectul continutului contraventiei prevazute in art.1, lit.k, textul de lege se aplica in functie de
intrunirea anumitor conditii. In primul rand, contraventia se realizeaza printr-o actiune (de a da, a
face) sau o inactiune (a nu da, a nu face). Aceasta actiune consta in vanzarea preferentiala sau in
refuzul nejustificat al agentului economic (inactiune). Intalnim, astfel, o vanzare ce presupune fie
preferinta vanzatorului sau prestatorului de servicii, fie refuzul nejustificat al acestui din urma.
Ambele actiuni depind exclusiv de voin a vânz torului care prefera o persoana in defavoarea alteia
ori refuza o persoana in aceeasi maniera. In intelesul textului de lege, actiunea preferen iala sau
refuzul nefustificat vizeaz pe de o parte bunurile sau serviciile destinate vânz rii iar acestea sunt
cuprinse in obiectul de activitate al agentului economic. (al vânz torului sau prestatorului). Astfel
contraventia nu se poate aplica in cazul in care bunurile sau serviciile nu sunt destinate vanzarii si
nu fac parte din obiectul de activitate al agentului economic.
Competenta de solutionare a sesizarilor potrivit legii 12/1990 revine Oficiului pentru Protectia
Consumatorului.
Daca in unele cazuri, Oficiul pentru Protectia Consumatorului si-a exprimat lipsa de competenta in
cazuri privind refuzul nejustificat de a vinde bunuri197 persoanelor apartinand minoritatii rome, in
alte cazuri inspectorii O.P.C. au sanctionat in baza art.1 lit.k din legea 12/1990 refuzul nejustificat
al vanzarii unor bunuri de catre prestator, datorita apartenentei etnice a potentialilor cumparatori.
14. Cazul CRISS vs. Iris Cluj: discriminare in accesul la locuri deschise publicului larg
Romani CRISS

I. De facto
In data de 15.01.2002, ziarul clujean “Transilvania Jurnal”, publica un articol cu titlul “Bar interzis
rromilor si tiganilor”. Din continutul articolului reiesea faptul ca “In cartierul Iris din Cluj - Napoca”
exista un bar1, in care intrarea romilor este interzisa prin afisarea unui anunt discriminatoriu de
genul: “Nu servim tigani si romi”. Articolul preciza faptul ca anuntul era asezat chiar deasupra
tejghelei. “In ciuda anuntului, barul este plin de clujeni care apartin acestei etnii. Proprietarul
Vezi Romani CRISS, Baza de Date- cazuri de discirminare in accesul la bunuri si servicii destinate publicului larg, la
adresa de web: www.romanicriss.org

localului a declarat ca romii din zona l-au amenintat ca ii vor incendia barul, in urma amplasarii
acestui anunt” (Transilvania Jurnal, 15.01.2001, pagina 3) Unul dintre liderii romilor din Cluj a
precizat ca “gestul patronului este unul eminamente rasist, indreptat nu doar impotriva romilor din
zona, ci impotriva intregii etnii”198.
II. Interventia Romani CRISS
Fata de publicarea acestui anunt, reprezentanti ai Romani CRISS, s-au deplasat in municipiul Cluj
- Napoca in vederea documentarii cazului. In acest sens s-a luat legatura cu Centrul de Resurse
pentru Comunitatile de Romi (CRCR) din Cluj-Napoca si cu expertul pe problemele romilor din
cadrul Prefecturii, care a declarat reprezentantilor CRISS ca dupa publicarea articolului din data de
15.01.2001, a vizitat respectivul bar, iar in incinta acestuia se aflau si consumatori apartinand
etniei romilor.
Reprezentantii Romani CRISS au testat posibila atitudine discriminatorie a angajatilor barului dar
s-a cofirmat ca acestia primeau romi, ambii membri ai organizatiei fiind primiti in bar si serviti.
In continuarea documentarii, reprezentantii Romani CRISS s-au deplasat la Oficiul Judetean
pentru Protectia Consumatorilor - Cluj (OJPC), unde a avut loc o intrevedere cu doamna Lenuta
Suteu - Inspector sef OJPC. Din discutia cu aceasta, a reiesit faptul ca “proprietarul barului a fost
amendat cu suma de 6.000.000 lei, aceasta fiind aplicata din cauza nerespectarii conditiilor
igienico - sanitare si pentru neafisarea preturilor la unele bauturi alcoolice comercializate”. Amenda
aplicata nu a avut nici o legatura cu anuntul discriminatoriu, care de altfel a fost gasit de catre
inspectorii OPC sub tejgeaua barului.
In seara zilei de 17.01.2002, reprezentantii Romani CRISS au avut o intrevedere cu proprietarul
barului, domnul I.V., iar in data de 18.01.2002 a avut loc o conferinta de presa, cu participarea
mass - media clujeana. In cadrul comunicatului de presa emis in urma conferintei, reprezentantul
barului a recunoscut ca, “prin afisarea anuntului respectiv, s-a comis o greseala prin care s-a
afectat imaginea romilor din Romania. Ca urmare, anuntul a fost retras, motivul afisarii fiind
problemele cauzate in respectivul bar de unele persoane apartinand acestei etnii. Insa, aceste
probleme nu pot fi generalizate fata de intreaga etnie a romilor”199. Avand ca principal obiectiv
prevenirea si combaterea discriminarii fata de romi, Romani CRISS a considerat ca un litigiu
privind discriminarea in acest caz este inlaturat pe cale amiabila, avand in vedere ca patronul
respectivului bar si-a manifestat public regretul fata de situatia creata. Cazul a fost adus si la
cunostinta Guvernului Romaniei – Ministerul Informatiilor Publice si Oficiul National pentru Romi.
III. De Jure
In opinia Romani CRISS faptele prezentate fac obiectul OG 137/2000, privind prevenirea si
sanctionarea tuturor formelor de discriminare: art. 13 care dispune: “Constituie contraventie
conform prezentei ordonante refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la
serviciile oferite de hoteluri, teatre, cinematografe, biblioteci, magazine, restaurante, baruri,
discoteci, sau orice alti prestatori de servicii, indiferent daca sunt in proprietate privata sau publica
...., datorita apartenentei acesteia/acestuia la o rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala
sau o categorie defavorizata, respectiv datorita convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale
a persoanelor in cauza”; art. 18 care prevede : “Constituie contraventie conform prezentei
ordonante interzicerea accesului unei persoane in locurile publice datorita apartenentei
Idem;
Citat din Comunicat de Presa emis de Romani CRISS si Patronul barului din Iris –Cluj;

acesteia/acestuia la o rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau orice alta categorie
defavorizata, respectiv datorita convingerilor varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in
cauza”; Art.19 care prevede: Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, dac fapta nu
intr sub inciden a legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de
propagand na ionalist- ovin , de instigare la ur rasial sau na ional , ori acel comportament
care are ca scop sau vizeaz atingerea demnit ii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile,
degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane
sau unei comunit i i legat de apartenen a acestora la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie,
categorie social sau la o categorie defavorizat ori de convingerile, sexul sau orientarea sexual
a acestuia.”
IV. Solutionarea Cazului
Romani CRISS a considerat ca un litigiu privind discriminarea in acest caz este inlaturat pe cale
amiabila, avand in vedere ca patronul respectivului bar si-a manifestat public regretul fata de
situatia creata. In afara Comunicatului de Presa, patronul respectivului Bar, a reafirmt scuzele
publice in cadrul unei emisiuni televizate la postul national TVR Cluj.
Afisarea anuntului “Nu servim tigani si romi” a ramas nesanctionata, intrucat Consiliul National
pentru Combaterea Discriminarii nu era functional la acea data. Singura sanctiune aplicata
patronului de catre Oficiul pentur Protectia Consumatorului nu a avut legatura cu afisarea
anuntului, dar retragerea anuntului si scuzele publice au fost considerate de Romani CRISS ca
anulare a situa iei create prin discriminare.
15. Cazul CRISS vs. Milenium Radauti: discriminare in accesul la locuri deschise publicului
larg
Romani CRISS

I.

De facto

In data de 21 februarie 2002, ziarul local, “Monitorul de Suceava” publica un articol referitor la un
restaurant situat langa Primaria din centrul orasului Radauti, al carui patron “a decis sa nu-i mai
primeasca”200 pe romi si in acet sens, la intrarea in local s-a afisat un anunt care prevedea:
”aceasta unitate nu permite intrarea romilor”201. In data de 22 februarie, acelasi subiect este relatat
in ziarul “Evenimentul Zilei” in articolul intitulat “Restaurant interzis romilor“202 iar in data de 26
februarie un articol similar este publicat in cotidianul “Adevarul“203.
II.

Testing pentru dovedirea discriminarii

In urma publicarii acestor articole, in data de 26 februarie 2002, Romani CRISS - Centrul Romilor
pentru Interventie Sociala si Studii – Bucuresti si Asociatia Studentillor si Tinerilor Romi
“ROMANITIN”- Iasi , cu sprijinul Partidei Romilor – filiala Radauti, au testat atitudinea
discriminatorie fata de romi a restaurantului Milenium din localitatea Radauti, jud.Suceava
Vezi Monitoriul de Suceava , 21.02.2002, “Interzis Romilor” de Luigi Baragoiu;
Idem;
Vezi Evenimentul Zilei, 22.02.2002 , “Restaurant interzis Romilor” de Tiberiu Avram;
Vezi Adevarul, 26.02.2001, La Radauti ,pe fatada unui restaurant : “Aceasta unitate nu permite intrarea romilor “ de
Constantin Coroiu;

manifestata prin afisarea anuntului de la intrare :”In aceasta unitate nu este permisa intrarea
romilor”, respectiv refuzul de a servi romi. In seara zilei de 26 februarie 2002 la Radauti, s-a
organizat o actiune de testare in care au participat doi tineri romani si doi tineri romi. Cei doi tineri
romani au intrat in restaurantul Milenium, fara sa intampine vreun obstacol, fiind serviti. Imediat
dupa aceea au intrat si cei doi tineri romi, carora, angajatii restaurantului le-au spus ca nu pot fi
serviti indreptandu-le atentia asupra afisului de la intrare, mai sus mentionat. Acestia au subliniat
faptul ca este dispozitia data de patronul restaurantului. Unuia dintre romi, desi era din localitate, i
s-a raspuns: ”Stiu ca tu nu faci probleme dar nu te pot servi”204. Tanara studenta la Facultatea de
Drept din Iasi, care il insotea, se afla pentru prima oara in acest local. Si ea a fost refuzata din
acelasi motiv: aparteneta la categoria etnica. Intreaga actiunea de testare a fost inregistrata audio
si video.
III.

De Jure

In opinia Romani CRISS faptele prezentate fac obiectul OG 137/2000, privind prevenirea si
sanctionarea tuturor formelor de discriminare: art. 13 care dispune: “Constituie contraventie
conform prezentei ordonante refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la
serviciile oferite de hoteluri, teatre, cinematografe, biblioteci, magazine, restaurante, baruri,
discoteci, sau orice alti prestatori de servicii, indiferent daca sunt in proprietate privata sau publica
...., datorita apartenentei acesteia/acestuia la o rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala
sau o categorie defavorizata, respectiv datorita convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale
a persoanelor in cauza”; art. 18 care prevede : “Constituie contraventie conform prezentei
ordonante interzicerea accesului unei persoane in locurile publice datorita apartenentei
acesteia/acestuia la o rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau orice alta categorie
defavorizata, respectiv datorita convingerilor varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in
cauza”; Art.19 care prevede: Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, dac fapta nu
intr sub inciden a legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de
propagand na ionalist- ovin , de instigare la ur rasial sau na ional , ori acel comportament
care are ca scop sau vizeaz atingerea demnit ii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile,
degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane
sau unei comunit i i legat de apartenen a acestora la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie,
categorie social sau la o categorie defavorizat ori de convingerile, sexul sau orientarea sexual
a acestuia.”
IV.

Interventia Romani CRISS

In data de 26 februarie 2002, dl. L.V. si C.L. s-au adresat organizatiei Romani CRISS pentru a
sesiza in numele lor institutiile statului si instantelor de judecata pentru a-i reprezenta in vederea
obtinerii remediului dreptului incalcat205. In data de 12.03.2002, Romani CRISS a sesizat Institutia
Avocatul Poporului cu privire la faptele mai sus prezentate, privind interzicerea accesului si a
servirii, datorita apartenentei etnice a unor pesoane.
In data de 12.03.2002 a fost sesizata Agentia Nationala pentru Protectia Consumatorului si Oficiul
Judetean pentru Protectia Consumatorului - Suceava in legatura cu aceleasi fapte.

Inregistrare audio la intrarea in bar a tanarului rom, in data de 26.02.2002 bar Milenium, Radauti;
Potrivit sesizarilor celor refuzati in restaurant Milenium din Radauti (L.V. si C.L.) trimise catre Romani CRISS din data
de 26.02.2002;

In data de 12.03.2002 a fost de asemenea sesizat Guvernul Romaniei – Ministerul Informatiilor
Publice, dl Ministru Vasile Dancu, dl. Ministru Secretar de Stat Dan Jurcan, Oficiul National pentru
Romi – dl. Subsecretar de Stat, Ivan Gheorghe.
In data de 30.04.2002, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor prin adresa nr.3-1077
din 1.04.2002 a informat Romani CRISS ca “ ANPC nu poate interveni, deoarece ar insemna sa-si
depaseasca atributiile conferite de lege… fapta savarsita nu intra in sfera competentelor ANPC”206.
V.

Solutionarea cazului de catre OJPC - Suceava

In data de 28.03.2002, Romani CRISS a fost informat oficial prin adresa nr. 792 din 25.03.2002 de
catre Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorului - Suceava, ca “urmare a reclamatiei
inregistrate la OJPC Suceava privind incidentul petrecut la data de 26.02.2002 la barul ”Milenium”
din Radauti, in speta, incalcarea drepturilor omului, va comunicam ca aceasta reclamatie s-a
solutionat ca fiind intemeiata. In baza abilitarilor oferite de legislatia privind protectia consumatorilor
s-a constatat incalcarea art.1 lit. k din Legea 12/1990 republicata, luandu-se masuri in consecinta.
VI.

Continuitatea problemei

Avand in vedere declaratiile patronului, aparute in presa si rezultatul testingului, Romani CRISS a
luat in considerare si posibilitatea intentarii unei actiuni in justitie in baza Legii 48/2002 pentru
aprobarea Ordonantei de Guvern 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discrminare. In acest sens, prin adresa nr. 4083 din 13.03.2002 au fost emise de catre Camera de
Comert si Industre a Romaniei – Oficiul National al Registrului Comertului datele oficiale privind
barul din Radauti. In data de 05.11.2002, Romani CRISS a contractat un aparator legal care sa
reprezinte victimele discriminarii in fata instantei civile din Radauti, pentru obtinerea scuzelor
publice fata de romii carora li s-a refuzat servirea exclusiv datorita apartenentei etnice.
Legea 48/2002, pentru aprobarea O.G. 137/2000, prevede sanctionarea contraventiilor prevazute
in ordonanta de catre Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD). La data
respectiva, desi potrivit legii acesta ar fi trebuit sa functioneze, nu era operational, victimele
neputandu-se adresa CNCD.

Citat din scrisoarea oficiala nr. 3-1077 din 01.04.2002 trimisa catre Romani CRISS de ANPC;

Concluzii
In cazul CRISS vs. Iris din Cluj-Napoca, prezenta afisului de la intrarea in barul privat al d.lui I.V.
care specifica explicit: ’’nu servim tigani si romi’’ a ramas nesanctionat sub aspectul articolului 1,
lit.k din legea 12/1990. Oficiul pentru Protectia Consumatorului din Cluj in intreviul cu reprezentatii
Romani CRISS a precizat lipsa competentei de sanctionare intr-un astfel de caz. Desi existenta
anuntului in respectivul bar a fost dovedita prin publicarea unor articole de presa si existenta unor
fotografii de la fata locului, inspectorii OPC nu au aplicat sanctiuni potrivit legii 12/1990 in ciuda
faptului ca au gasit anuntul care specifica excluderea romilor chiar sub tejgheaua barului respectiv.
Sanctiunile contraventionale aplicate de inspectorii OPC-Cluj au avut in vedere conditii igienicosanitare sau lipsa afisarii preturilor din respectivul bar207.
In cazul CRISS vs. Milenium, inspectorii OPC au aplicat sanctiunea contraventionala prevazuta in
legea 12/1990 pentru incalcarea articloului 1, lit.k. In fapt, patronul barului Milenium a afisat la
intrarea in bar un anunt ce preciza explicit ca ‘’nu este permisa servirea romilor’’. Reprezentati ai
Romani CRISS impreuna cu membrii ai asociatiei ROMANITIN din Iasi au realizat o actiune de
testare. Tineri romani si romi au intrat in respectivul bar cu intentia de a consuma produse
destinate vanzarii in respectivul local. Daca tinerii romani au fost serviti, celor doi tineri romi li s-a
refuzat servirea indicandu-se afisul de la intrare care prevedea explicit refuzul servirii persoanelor
care apartin minoritatii rome. In urma plangerii inaintate de Romani CRISS, inspectorii OPC au
considerat ca s-au incalcat prevederile legii 12/1990208.
Elementul pozitiv in speta il constituie sanctionarea patronului barului in urma plangerii inaintate de
Romani CRISS de catre Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Suceava. Desi
plangerea vizeaza incalcarea prevederilor legale in materia discriminarii, respectiv interzicerea
accesului si a servirii datorita apartenentei etnice a unei persoane, plangerea a fost considerata
intemeiata si de OJPC - Suceava. Astfel, cazul constituie un precedent in Romania privind
sanctionarea unei fapte ce are legatura cu refuzul de a sevi o persoana datorita apartenentei
etnice.

Vezi Romani CRISS, Cazul CRISS vs. Iris Cluj pe site-ul organizatiei Romani CRISS la adresa www.romanicriss.org
Vezi Romani CRISS, Cazul CRISS vs. Milenium Radauti pe site-ul Romani CRISS la adresa www.romanicriss.org

Capitol V: Organiza iile neguvernamenale si legisla ia antidiscriminare: calitatea procesuala activa, un instrument legal
in combaterea discriminarii
Sectiunea I: Cadrul legislativ
Ordonanta Guvern nr .137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
prevede la Art. 22 ca:
„(1) Organiza iile neguvernamentale care au ca scop protec ia drepturilor omului au calitate
procesual activ în cazul în care discriminarea se manifest în domeniul lor de activitate i aduce
atingere unei comunit i sau unui grup de persoane.
(2) Organiza iile de la alineatul precedent au calitate procesual activ i în cazul în care
discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, dac aceasta din urm mandateaz organiza ia
în acest sens.”
Pentru organizatiile neguvernamentale acest articol inseamna un progres evident in legislatia
romaneasca avand in vedere posibilitatea reprezent rii victimelor discriminarii in fata instantelor de
judecata.
Calitatea procesuala presupune existenta unei identitati intre persoana reclamantului si cel care
este titularul dreptului afirmat (calitate procesuala activa) precum si intre persoana chemata in
judecata (paratul) si cel care este subiect pasiv in raportul juridic dedus judecatii (calitate
procesuala pasiva). Reclamantul, fiind cel care porneste actiunea, trebuie sa justifice atat calitatea
procesuala activa, cat si calitatea procesuala pasiva a persoanei pe care a chemat-o in judecata,
prin indicarea obiectului cererii si a motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza pretentia sa.
Dupa ce a fost sesizata, instanta trebuie sa verifice atat calitatea procesuala activa, cat si calitatea
procesuala pasiva, fie inainte de inceperea dezbaterilor, daca acest lucru este posibili, fie in cadrul
dezbaterilor asupra fondului dreptului. Daca instanta constata lipsa calitatii procesuale (active sau
pasive), va respinge cererea ca fiind introdusa de o persoana fara calitate sau ca fiind introdusa
impotriva unei persoane fara calitate.
In ceea ce priveste mandatul, Codul de procedura civila in art. 68, al.1, sub aspectul formei,
prevede ca procura pentru exercitiul dreptului de chemare in judecata sau de reprezentare in
judecata trebuie facuta prin inscris sub semnatura legalizata.
Din modul in care este redactat textul articolului 22 al Ordonantei 137 rezulta ca este necesara
intrunirea cumultativa a mai multor conditii pentru ca o organizatie neguvernamentala sa aiba
calitate procesuala activa.
In primul rand, legea confera calitatea procesuala activa acelor organizatii neguvernamentale care
au ca scop protectia drepturilor omului. In acest fel se limiteaza insa posibilitatea reprezentarii
victimelor discriminarii. In al doilea rand, discriminarea trebuie sa se manifeste in domeniul de
activitate al organizatiei neguvernamentale si trebuie sa aduca atingere unei comunitati, grup de
persoane sau unei persoane fizice.
Aliniatul 2 al articolului 22 se refera la mandat, conditionand calitatea procesuala activa de
existenta mandatului. Asa cum s-a precizat anterior, potrivit prevederilor Codului de procedura
civila acesta trebuie sa imbrace forma inscrisului autentic,ceea ce presupune legalizarea in fata

notarului public. Aceasta conditie nu este necesara in cazul in care discriminarea se manifesta
impotriva unui grup de persoane sau comunitati.

Sectiunea II: Interpretarile instantelor de judecata
Textul art. 22 este aplicabil în toate tipurile de procese, civile, comerciale, de familie, de munc , de
asigur ri sociale, contraven ionale, de contencios administrativ, penale etc. De i textul pare clar,
f când distinc ie între victim individual i “grup de persoane” sau “comunitate”, practica
instan elor de judecat a demonstrat ceva diferit. In actiunile civile privind discriminarea inaintate
de Romani CRISS, instantele de judecata au pronuntat hotarari diferite.
In cazul cazul CRISS vs. Angely Pitesti cazul a fost respins in fata judecatoriei din motive
procedurale la care s-a adaugat si imposibilitatea prezentarii procesului-verbal de constatare a
discriminarii in lipsa CNCD. Instanta din Pitesti, insa, nu a respins cazul pentru lipsa calitatii
procesuale active a orgnaizatiei, in cauza fiind implicate 4 victime care nu mandatasera organizatia
anterior printr-un mandat sub semnatura legalizata. Mai mult instanta a retinut ca orgaizatia are ca
scop protectia minoritatii rome209.
In cazul CRISS vs. Milenium Radauti, instanta de judecata din Radauti a respins actiunea invocand
lipsa calitatii procesuale active deoarece din statutul organizatiei nu reiesea in mod expres ca
aceasta are ca scop apararea drepturile omului. In cauza erau implicate doua victime care
imputernicisera organizatia in prealabil printr-un inscris sub semnatura privata.
In cazul CRISS vs. Artenis Srl si CRISS vs. Compact Impex Srl, instanta de judecata a considerat
ca Romani CRISS nu are calitate procesuala activa datorita lipsei mandatarii de catre victime si a
unei interpretari restricitve privind grupul de persoane. Potrivit acestei interpretari, in sensul OG
137/2000 nu se poate considera ca 6 persoane constituie un grup de persoane deoarece intentia
legiuitorului a fost aceea ca prin grup sa se inteleaga o 'entitate distincta'si nu un grup in sensul
gramatical al cuvantului210. Desi Ordonanta 137/2000 specifica faptul ca atunci cand discriminarea
se manifesta impotriva unui grup de persoane nu este nevoie de un mandat, instanta a considerat
ca persoanele refuzate in numar de 5 respectiv 6 nu constituie un grup de persoane in intelesul
Ordonantei ci persoane luate individual211.
Analizand aspectele ridicate de instantele de judecata, putem spune ca interpretarile vizeaza pe de
o parte scopul expres al organizatiilor neguvernamentale, grupul de persoane, comunitatea
precum si mandatul. In ceea ce priveste mandatul lucrurile, in principiu, stau „simplu”, deoarece
potrivit legislatiei noastre mandatul poate fi general sau special in functie de actele care urmeaza
sa fie indeplinite de mandant in numele mandatarului. Aici apar insa inconveniente. Mandatul
necesita o forma autentica ceea ce imune legalizarea prin notariat. Astfel, potrivit Art. 68 din Codul
de procedura civila „procura pentru exercitiul dreptului de chemare in judecta sau de reprezentare
in judecata trebuie facuta prin inscris sub semnatura legalizata”. Victima discriminarii va trebui sa
suporte aceste costuri.
Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Angely Pitesti, Departamentul Drepturile Omului, la adresa
www.romanicriss.org, in acelasi sens vezi ERRC, Roma Rights, Numerele 1 si 2 din 2003 disponibile le adresa www.errc.org
Pentru detalii vezi Romani CRISS, CRISS vs. Milenium Radauti, Cazul CRISS vs. Artenis Srl si CRISS vs. Compact
Impex SRL pe pagina de web www.romanicriss.org, in acelasi sens vezi ERRC, Roma Rights, Numerele 1 si 2 din 2003
disponibile le adresa www.errc.org
Idem

Sectiunea III: Inconsecvente legislative
Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati con ine prevederi diferite in ceea
ce priveste calitatea procesuala activa. In acest sens:
Art. 38 prevede c “(2) Sindicatele i organiza iile neguvernamentale care urm resc protec ia
drepturilor omului au calitatea s reprezinte în justi ie persoanele discriminate, la cererea
acestora.”
Textul de lege mentioneaza sindicatele si organizatiile neguvernamentale care urmaresc protectia
drepturilor omului iar pe de alta parte, in ceea ce priveste mandatarea, textul precizeaza “la
cererea acestora”.
Trebuie sa mentionam faptul ca ne situam in acelasi domeniu de aplicare al legii, respectiv
protectia impotriva discriminarii. Sediul materiei in domeniul protectiei impotriva tuturor formelor de
discriminare il constituie OG 137/2000 aprobata prin Legea 48/2002. Legea 202/2002 se situeaza
in acelasi domeniu al protectiei impotriva discriminarii bazate insa pe diferenta intre sexe.
In primul rand, articolul 38 din legea 202, spre deosebire de articolul 22 din OG 137/2000, largeste
sfera organizatiilor care pot reprezenta victime ale discriminarii, incluzand si sindicatele; nu este si
cazul art. 22 din OG 137. In ceea ce priveste organizatiile neguvernamentale, art. 38 mentionzeaza
organizatiile “care urmaresc protectia drepturilor omului” spre deosebire de art.22 din OG 137 care
precizeaza “organizatii care au ca scop protectia drepturilor omului”. Si in acest din urma caz,
art.38 largeste sfera de aplicare a actului normativ prin mentionarea termenului “care urmaresc
protectia drepturilor omului” spre deosebire de art.22 care este mai restrictiv prin mentiunea “au ca
scop aparearea drepturilor omului”. Practica instantelor de judecata a demonstrat interpretarile
restrictive ale art. 22 din OG 137/2000.
In al doile rand, in textul art.38, diferenta este fundamentala pentru ca victima discriminarii, de
aceasta data, prin simpla cerere adresata organizatiei, poate fi reprezentata in justite. In plus,
beneficiul acestei prevederi consta in evitarea costurilor si a procedurilor necesare unui mandat in
fata notarului si timp necesar pentru a introduce actiunea in instanta. Aceasta prevedere normativa
continuta in legea 202/2002 este diferita de cea prevazuta in Ordonanta 137/2000.
Ambele acte normative reglementeaza, in principiu, acelasi domeniu: discriminarea. Din textul
Ordonantei 137/2000 si a practicii judiciare, putem intelege ca o persoana discriminata, in cazul
nostru datorita apartenentei etnice, trebuie sa mandateze o organizatie pentru a fi reprezentata in
justitie, presupunand un mandat autentificat in fata notarului, in schimb, aceeasi persoana daca
este discriminata dupa criteriul de sex, potrivit legii 202/2002, ii este suficient sa ceara unei
organizatii sau unui sindicat acest lucru fara a fi necesar un mandat.
Referitor la interpretarea textului Ordoanantei 137/200 privind „comunitatea sau grupul de
persoane” este de retinut motivarea acestei interpretari. Instanta de judecata mentioneaza: „Din
situatia de fapt expusa anterior este evident ca actul de discriminare nu a vizat o comunitate de
romi. Este adevarat ca pretinsul act de discriminare a vizat un grup de 6 romi. Avand in vedere
modalitatea de redactare a textului de lege prin alaturarea, in cuprinsul aceluiasi aliniat, a
“comunitatii” si ”grupului de persoane”, … se retine ca intentia legiuitorului a fost aceea ca grupul de
persoane sa nu fie o simpla alaturare de persoane fizice, ci o entitate distincta. Or, in speta dedusa
judecatii nu se poate retine existenta unei entitati in sensul prevazut de legiuitor. Asadar,
reclamanta nu are calitate procesuala activa, intru-cat pretinsa discrminare nu a adus atingere unei

comunitati sau grup de persoane, asa cum impun art. 22 din Ordonanta 137/2000.”212 Atat
instantele de Apel (respectiv Tribunalul) cat si de Recurs (Curtea de Apel), au stautat aceeasi
interpretare.
Pe de alta parte, referindu-ne inca o data la textul Art. 38 din Legea 202/2002213 putem observa ca
acesta nu face referite la individ, grup de persoane sau comunitate.
In ceea ce priveste scopul organizatiilor neguvernamentale, ca protec ie a drepturilor omului, este
evident ca interpretarea instan ei prin care s-a cerut prevederea expresa in statut a protectiei
drepturilor omului, este una restrictiva214. Pe de alta parte, Legea 202/2002 mentioneaza
„organiza iile neguvernamentale care urm resc protec ia drepturilor omului”. Deosebirea este
evidenta, deoarece in acest din urma caz, o organizatie poate proba prin orice mijloc de proba ca
activitatile pe care le desfasoara au in vedere sau urmaresc protectia drepturilor omului.

Sectiunea IV: Calitatea procesuala activa si standarde internationale in materia
discriminarii
In leg tura cu organizatiile neguvernamentale si reprezentarea victimelor discriminarii, Directiva
Consiliului Uniunii Europene 2000/43/EC privind implementarea principiului egalitatii intre persoane
indiferent de originea rasiala sau etnica, in Art.12 mentioneaza „organizatii neguvernamentale care
au un interes legitim in a contribui la combaterea discriminarii… ”, iar pe de alta parte, in Art.7
privind „Apararea drepturilor”, Directiva mentioneaza ca:
"Statele membre se vor asigura ca asociatiile, organizatiile sau alte entitati legale, care au, în
concordanta cu criteriile stipulate în legislatia interna, un interes legitim în asigurarea ca
prevederile Directivei sunt respectate, se vor angaja, fie in numele, fie in sprijinul reclamantului, cu
aprobarea acestuia/acesteia, in orice procedura judiciara si/sau adminstrativa prev zute in vederea
execut rii obliga iilor stabilite in aceasta Directiva".
Modul in care este redactat textul articolului 7 nu implica o abordare limitativa atunci cand se refera
la ini ierea procedurilor judiciare sau adminstrative in numele victimei. Din acest punct de vedere
deducem, pe de o parte, inten ia legiuitorului european de a cuprinde nu numai asociatii sau
organizatii ci "orice entitate legala" iar pe de alta parte, interesul legitim este justificat prin
contribu ia la combaterea discriminarii al acestor asociatii sau organizatii. Mai mult, referindu-se la
raportul victima - asociatie/organizatie, textul Directivei 43/2000 precizeaza: … se vor angaja, fie in
numele, fie in sprijinul reclamantului, cu aprobarea acestuia. Articolul 7 al Directivei nu
mentioneaza o procedura expresa de validitate in care se exprima aprobarea si nu precizeaza
forma acestuia.
Având în vedere diferen ele intre actele normative care vizeaza acelasi domeniu cat si practica
deja conturat , Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii ar putea avea ini iativa
uniformiz rii legislative, pentru a veni în sprijinul simplificarii procedurilor aflate la indemana
victimelor discrimin rii. Din pacate acest lucru nu s-a întâmplat atunci cand CNCD a propus
modificarile Ordonantei 137/2000, ulterior aprobate prin Ordonanta 77/2003.
Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Angely Pitesti, Departamentul Drepturile Omului, la adresa
www.romanicriss.org; in acelasi sens vezi ERRC, Roma Rights, Numerele 1 si 2 din 2003 disponibile le adresa www.errc.org
Art. 38 din Legea 202/2002: „Art. 38 prevede c “(2) Sindicatele i organiza iile neguvernamentale care urm resc
protec ia drepturilor omului au calitatea s reprezinte în justi ie persoanele discriminate, la cererea acestora.”
Vezi Romani CRISS, Baza de Date, Cazul CRISS vs. Milenium Radauti, Departamentul Drepturile Omului, la adresa
www.romanicriss.org

Grupul de lucru al organizatiilor neguvernamentale a cerut modificarea prevederilor Art.22 al
Ordonan ei 137/2000 dar Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii nu a luat in
considerare aceste aspecte215.
16. Cazul CRISS vs. ANGELI : calitate procesuala activa
Romani CRISS
Art. 22:„(1) Organiza iile neguvernamentale care au ca scop protec ia drepturilor omului au calitate procesual activ în
cazul în care discriminarea se manifest în domeniul lor de activitate i aduce atingere unei comunit i sau unui grup
de persoane.
(2) Organiza iile de la alineatul precedent au calitate procesual activ i în cazul în care discriminarea aduce atingere
unei persoane fizice, dac aceasta din urm mandateaz organiza ia în acest sens.”

I. Procesul civil in fata instantei de judecata
Romani CRISS a introdus in data de 8 martie 2001 actiune civila impotriva SC ANGELI
ENTERPRISE SRL216. Actiunea a fost intemeiata pe prevederile art. 998-999 C.Civ. si dispozitiile
art 13, 18 si 22 din OG 137-2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare.
In data de 23 aprilie 2001 a avut loc primul termen de judecata. La acest prim termen s-a cerut de
catre judecator prezentarea procesului verbal de constatare a contraventiei de catre Consiliul
National pentru Combaterea Discriminarii217. La termenul din 21 mai 2001 partile au depus
documente in legatura cu obiectul procesului. In data de 11 iunie 2001, la cel de-al treilea termen
al procesului, au fost audiati martorii propusi de Romani CRISS si SC Angeli Enterprise SRL. In 3
septembrie 2001 au depus marturie ultimii martori si au fost depuse la dosar acte legate de cauza
precum si o adeziune a Centrului European pentru Drepturile Romilor, Budapesta, referitoare la
obiectul procesului218. La termenul din data de 1 octombrie 2001 au avut loc ultimele audieri iar
concluziile finale cu privire la actiunea civila au fost depuse in data de 8 octombrie 2001.
In data de 08.10.2001, in sedinta publica, instanta s-a pronuntat asupra cauzei, prin sentinta civila
nr. 7656219. Din continutul acesteia reiese ca, “in drept, reclamanta a intemeiat actiunea, pe
215 Propunerea inclusa in Documentul de Pozitie al organizatiilor Centrul de Resurse Juridice, Funda ia pentru o Societate
Deschis , ACCEPT, APADOR-Comitetul Helsinki, Romani-Criss, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Liga Pro Europa,
Institutul pentru Politici Publice, transmis catre CNCD la 31 iulie 2003 avea in vedere urmatoarea modificare :
„(1)Organiza iile neguvernamentale care urm resc protec ia drepturilor omului sau care au interes legitim în combaterea
discrimin rii au calitate procesual activ în cazul în care discriminarea aduce atingere unei comunit i sau unui grup de
persoane. (2)Organiza iile din alineatul precedent au calitate procesual activ i în cazul în care discriminarea aduce
atingere unei persoane fizice, la cererea acesteia din urm .”
216 Pentru detalii privind Starea de fapt vezi Infra, Capitol IV, Combaterea discriminarii etnice in circumstantele neuzuale ale
Ordonantei de Guvern 137/2000 pana la infiintarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Sectiunea III
Legislatia anti-discriminare in vigoare, instantele de judecata si imposibilitatea de sanctionare a discriminarii etnice in anul
2001.
217 Potrivit art. 20 alin. 3 din OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, publicata in
Monitorul Oficial, nr. 431/02.09.2001, “constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la cap. II din prezenta ordonanta
se fac de catre membrii Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD)”. CNCD trebuia sa se infiinteze, potrivit
art. 23 alin. 1 din OG 137/2000, “in termen de 60 de zile de la data publicarii ordonantei in Monitorul Oficial”. Acesta nu s-a
infiintat in termenul legal prevazut de OG 137/2000. Hotararea de infiintare a CNCD ar fi trebuit sa fie adoptata la data de
24. 05. 2001, potrivit prevederilor HG 430/2001, privind Strategia Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor.
Hotararea de infiintare a CNCD s-a adoptat in data de 24 noiembrie 2001.Totusi acesta nu a insemnat ca o persoana
discriminata se poate adresa acestui organism in cazul in care a suferit o discriminare ;
218 A se vedea adeziunea Centrului European pentru Drepturile Romilor, Budapesta, Ungaria, depusa la dosarul cauzei;
A se vedea in acest sens Sentinta Civila 7656, pronuntata in sedinta publica din data de 08.10.2001;

dispozitiile art. 13 si art. 18 din OG nr. 137/2000220 si pe dispozitiile art. 998 – 999 C.Civil221” iar “la
dosar partile au depus actele de care au inteles sa se foloseasca in solutionarea cauzei, si au fost
audiati martorii Morteanu Madalin, Ciprian Necula, Dana Ionut si Stefan Marius”222. Instanta a
retinut, in fapt, ca : “Reclamanta, este o fundatie cu caracter nepatrimonial, ce a fost infiintata cu
scopul principal de a realiza activitati de documentare, cercetare si difuzare de informatii privind
istoria, limba, situatia sociala si obiceiurile culturale ale romilor precum si cu scopul de a cerceta
multidisciplinar relatiile inter-etnice dintre romi si populatia majoritara, inclusiv prin analizarea
surselor de cooperare si conflict in relatiile dintre romi si alte grupuri sociale din comunitatile
teritoriale in care traiesc si deci, are, potrivit art. 22 din OG 137/2000, calitate procesuala activa223
in procesele avand ca obiect cereri de despagubiri formulate de persoanele prejudiciate in
conditiile prevazute de acest act normativ”.
17. Cazul CRISS vs. Milenium Radauti: calitate procesuala activa
Romani CRISS
Art. 22: „(1) Organiza iile neguvernamentale care au ca scop protec ia drepturilor omului au calitate procesual activ
în cazul în care discriminarea se manifest în domeniul lor de activitate i aduce atingere unei comunit i sau unui grup
de persoane.
(2) Organiza iile de la alineatul precedent au calitate procesual activ i în cazul în care discriminarea aduce atingere
unei persoane fizice, dac aceasta din urm mandateaz organiza ia în acest sens.”

I.Procesul in fata instantei de judecata
Avand in vedere declaratiile patronului, aparute in presa si rezultatul testingului, Romani CRISS a
luat in considerare si posibilitatea intentarii unei actiuni in justitie in baza Legii 48/2002 pentru
aprobarea Ordonantei de Guvern 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discrminare. In acest sens, prin adresa nr. 4083 din 13.03.2002 au fost emise de catre Camera de
Comert si Industre a Romaniei – Oficiul National al Registrului Comertului datele oficiale privind
barul din Radauti. In data de 05.11.2002, Romani CRISS a contractat un aparator legal care sa
reprezinte victimele discriminarii in fata instantei civile din Radauti, pentru obtinerea scuzelor
publice fata de romii carora li s-a refuzat servirea exclusiv datorita apartenentei etnice.
Legea 48/2002, pentru aprobarea O.G. 137/2000, prevede sanctionarea contraventiilor prevazute
in ordonanta de catre Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD). La data
respectiva, desi potrivit legii acesta ar fi trebuit sa functioneze, nu era operational, victimele
neputandu-se adresa CNCD. Elementul pozitiv in speta il constituie sanctionarea patronului barului
in urma plangerii inaintate de Romani CRISS de catre Oficiul Judetean pentru Protectia
Consumatorilor Suceava. Desi plangerea vizeaza incalcarea prevederilor legale in materia
discriminarii, respectiv interzicerea accesului si a servirii datorita apartenentei etnice a unei
persoane, plangerea a fost considerata intemeiata si de OJPC - Suceava. Astfel, cazul constituie
un precedent in Romania privind sanctionarea unei fapte ce are legatura cu refuzul de a sevi o
persoana datorita apartenentei etnice.

A se vedea dispozitiile art. 13 si 18 din OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare;
A se vedea si dispozitiile art 998 – 999 C.Civil ;
A se vedea in acest sens declaratiile martorilor citati in process ;
A se vedea prevederile art. 22 din OG 137/2000;

II. Actiunea civila la Judecatoria Radauti
In luna noiembrie 2002, Romani CRISS a introdus actiune civila la Judecatoria Radauti impotriva
SC SORIN VEST SRL, prin care s-a solicitat instantei de judecata : Obligarea paratei la plata de
despagubiri in suma de 100 milioane lei ; Obligarea aceleiasi parate ca, in mod public, respectiv in
doua cotidiene de circulatie nationala si la un post local de televiziune, sa formuleze scuze fata de
persoanele discriminate facand parte din minoritatea etnica a romilor; Retragerea autorizatiei de
functionare a barului «Millenium» apartinand societatii parate; Obligarea paratei la plata
cheltuielilor de judecata.
Din intampinarea depusa de parata la dosarul cauzei224 reiese ca anuntul discriminatoriu la adresa
etniei romilor s-a datorat faptului ca administratorul societatii repsective a fost, intr-una din zilele
lunii februarie 2002, victima loviturilor primite de la doi cetateni romani de etnie roma225. De
asemenea, parata a depus o Cerere in fata instantei de judecata prin care a invocat pe cale de
exceptie lipsa calitatii procesuale active a Romani CRISS, deoarece aceasta nu reiese din actele
depuse la dosarul cauzei (dosar civil 6176/2002)226.
La termenul de judecata din data de 24.02.2003 Romani CRISS, prin aparatorul ales, a formulat
cerere de chemare in judecata a victimelor discriminarii din data de 26.02.2002, in calitate de
persoane care pretind aceleasi drepturi ca si reclamanta227.
Prin sentinta civila nr. 1181 pronuntata in sedinta publica din data de 07.04.2003, Judecatoria
Radauti a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei invocata de parata, a
respins cererea de chemare in judecata a altor persoane formulata de reclamanta impotriva
paratei, a respins cererea ca fiind introdusa de o persoana fara calitate procesuala activa si a
obligat reclamanta la plata sumei de 1.500.000 lei catre parata, cu titlu de cheltuieli de judecata.
Impotriva sentintei civile 1181/07.04.2003, Romani CRISS a declarat recurs la Tribunalul Suceava,
recursul facand obictul Dosarului nr. 6082/2003.
Instanta de judecata a pus in discutie exceptia netimbrarii recursului de catre reclamant ramanand
in pronuntare asupra acesteia. Dupa deliberare, prin Decizia civila nr. 784 din data de 12
septembrie 2003, Tribunalul a retinut ca potrivit art. 35 din Ordinul Ministerului Justitiei nr.
760/1999 de aprobare a Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997, “taxele
judiciare de timbru se datoreaza si se achita anticipat, instantele judecatoresti putand amana
executarea acestei obligatii de plata pana cel mai tarziu la primul termen de judecata, in mod cu
totul exceptional si motivat”. De asemenea, “neindeplinirea obligatiei de plata pana la termenul
stabilit, se sanctioneaza cu anularea actiunii sau a cererii”228. Avand in vedere dispozitiile legale
“Intampinarea” este un act procedural care cuprinde, potrivit art. 115 C.proc.civ. “exceptiile de procedura ce paratul
ridica la cererea reclamantului; raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale cererii; dovezile cu care se apara impotriva
fiecarui capat din cerere… ; semnatura”; Dispozitiile la care face referire parata in intampinarea depusa la dosarul cauzei,
sunt cele prevazute in continutul art. 118 C.proc.civ, respective faptul ca: “Depunerea intampinarii nu este obligatorie”, iar “In
cazul in care nu s-a depus intampinare, presedintele (completului de judecata – n.n.) ii va pune in vedere paratului, la prima
zi de infatisare, sa arate exceptiile, dovezile si toate mijloacele sale de aparare, despre care se face vorbire in incheierea de
sedinta”;
In aceeasi intaminare se mai precizeaza ca afisul “… a fost imediat preluat de catre mass-media radauteana ca un fapt
senzational si a fost transmis si cotidienelor nationale, desi… nu a stat nici macar o ora”;
Vezi cererea depusa de parata, existenta la dosarul civil 6176/2002.
Potrivit art. 57 alin. 1 C.proc.civ. “Oricare din parti poate sa cheme in judecata o alta persoana care ar putea sa pretinda
aceleasi drepturi ca si reclamantul”;
Art. 20 pct. 3 din Legea 146/1997, privind taxele judiciare de timbru;

mentionate in speta, Tribunalul Suceava a decis anularea ca netimbrat a recursului declarat de
Romani CRISS impotriva sentintei civile 1181/07.04.2003.
Decizia emisa de Tribunalul Suceava a fost atacata de catre Romani CRISS cu Contestatie in
anulare, facand obiectul dosarului nr. 10266/2003229. Prin Contestatia in anulare230 s-a solicitat
desfiintarea Deciziei civile nr. 784/12.09.2003, apreciindu-se ca printr-o eroare materiala s-a pus in
sarcina Romani CRISS plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar pentru o actiune care
era scutita de taxe.
Instanta de judecata a apreciat faptul ca actiunile “… de natura celei promovate de contestatoare
(Romani CRISS – n.n.) nu sunt incluse in categoriile actiunilor in justitie care sunt scutite de plata
taxelor judiciare de timbru atat in Legea 146/1997 – cadrul general in materie – dar nici in legea
speciala la care face trimitere contestatoarea (Legea 48/2002, privind prevenirea si sanctionarea
tuturor formelor de discriminare – n.n.)”.
De asemenea, intanta a mai apreciat si faptul ca “decizia pronuntata de Tribunalul Suceava este
legala si temeinica nefiind astfel intrunite cerintele impuse de art. 318 C.proc.civ”.
Prin Decizia civila nr. 7 pronuntata in sedinta publica din 23 ianuarie 2004, Tribunalul Suceava a
respins contestatia in anulare promovata de Romani CRISS, obligand organizatia la plata sumei de
1.000.000 lei cheltuieli de judecata catre intimata (SC SORIN VEST SRL).
Avand in vedere respingerea actiunii civile introdusa de Romani CRISS la Judecatoria Radauti, a
recursului declarat impotriva acesteia si respingerea contestatiei in anulare de catre Tribunalul
Suceava, Romani CRISS va sprijini victimele discriminarii sa introduca actiune civila in nume
propriu cu privire la faptele de discriminare petrecute in data de 26 februarie 2002, prin care s-a
adus un prejudiciu respectivelor persoane.
18. Cazul CRISS vs. Compact Impex S.R.L.: calitate procesuala activa
Romani CRISS
Art. 22:„(1) Organiza iile neguvernamentale care au ca scop protec ia drepturilor omului au calitate procesual activ în
cazul în care discriminarea se manifest în domeniul lor de activitate i aduce atingere unei comunit i sau unui grup
de persoane.
(2) Organiza iile de la alineatul precedent au calitate procesual activ i în cazul în care discriminarea aduce atingere
unei persoane fizice, dac aceasta din urm mandateaz organiza ia în acest sens.”

I. Procesul civil in fata instantei de judecata
In data de 30.07.2001 Romani CRISS a introdus o actiune civila in justitie la Judecatoria Iasi,
impotriva societatii COMPACT IMPEX SRL. Prin introducerea acestei actiuni civile, Romani CRISS
a cerut instantei de judecata sa oblige parata la plata sumei de 10.000.000 lei, reprezentand
repararea prejudiciului pe care l-a cauzat cetatenilor romani de etnie roma, sa-i fie retrasa
autorizatia de functionare si sa isi ceara scuze in mod public fata de minoritatea romilor231.

Contestatia in anulare este o cale extraordinara de atac, prevazuta de dispozitiile art. 317 – 321 C.proc.civ
Romani CRISS si-a intemeiat Contestatia in anulare pe dispozitiile art. 318 alin. 1 C.proc.civ.: “Hotararile instantelor de
recurs mai pot fi atacate cu Contestaie, cand dezlegarea (solutionarea – n.n.) data este rezultatul unei greseli materiale, sau
cand instanta, respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omis din greseala sa cerceteze vreunul din motivele de
casare”;
Actiunea introdusa la Judecatoria Iasi a facut obiectul dosarului civil nr. 18351/2001;

La primul termen al procesului, 24 septembrie 2001, instanta de judecata, din oficiu, a invocat
exceptia privind lipsa calitatii procesuale active a reclamantei si a dispus acordarea unui nou
termen de judecata, cu mentiunea ca reclamanta sa raspunda exceptiei ridicate din oficiu de catre
instanta.
Reclamanta, prin aparatorul ales, a solicitat instantei de judecata la termenul din data de
12.11.2001 respingerea exceptiei lipsei calitatii procesuale active pentru urmatoarele motive:
“...in conformitate cu prevederile OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor
de discriminare, subscrisa este indreptatita sa promoveze prezenta actiune.
Astfel, in baza art. 22 din acest act normativ, organizatiile neguvernamentale care au ca scop
promovarea drepturilor omului au calitate procesuala activa in cazul in care discriminarea se
manifesta in domeniul lor de activitate si aduce atingere unei comunitati sau unui grup de
persoane. Mai mult, in conformitate cu prevederile alin. 2 al acestui articol, organizatiile prevazute
la alin. 1 au calitate procesuala activa si in cazul in care discriminarea aduce atingere unei
persoane fizice, daca aceasta din urma mandateaza organizatia in acest sens”.
In solicitarea adresata instantei de judecata Romani CRISS, prin aparatorul ales, a precizat si
faptul ca atributiile si principalele directii de activitate ale organizatiei sunt detaliate in cuprinsul
statutului, toate prevederile indicand o sfera de activitate de natura celor avute in vedere in
cuprinsul OG 137/2000.
In sedinta publica din data de 12.11.2001, instanta a suspendat judecarea cauzei datorita lipsei
partilor, pentru ca in sedinta camerei de consiliu din data de 21.11.2001 sa admita cererea de
repunere pe rol formulata de Romani CRISS, fixand un nou termen de judecata pentru data de
10.12.2001.
In sedinta publica din 10.12.2001, Judecatoria Iasi a pronuntat Sentinta civila nr. 22050. Astfel,
deliberand asupra cauzei, instanta constata printre altele ca: “asa cum este motivata in fapt
cererea de chemare in judecata, nu ne situam in campul de aplicare al art. 22 alin. 1 al OG
137/2000 care recunoaste o legitimitate procesuala activa ONG-urilor care au ca scop protectia
drepturilor omului in cazul in care discriminarea se manifesta in domeniul lor de activitate si aduce
atingere unei comunitati sau unui grup de persoane. In nici un caz instanta nu poate retine ca
pretinsul act de discriminare s-ar fi indreptat impotriva unei comunitati. Intr-adevar, in seara de
07.07.2001 pretinsul act de discriminare a vizat un grup de persoane, insa instanta apreciaza ca
alaturarea in cuprinsul aceluiasi alineat a <comunitatii> si <grupului de persoane> denota intentia
legiuitorului ca aceasta sa nu reprezinte o simpla alaturare a unor persoane fizice, ci o entitate.
Astfel, din punct de vedere procesual activ, instanta apreciaza ca sunt incidente dispozitiile art. 22
alin. 2 din OG 137/2000 care impun in cazul discriminarilor ce aduc atingere <unei persoane
fizice> (instanta apreciind ca nu se poate cantona intr-o interpretare gramaticala a textului),
existenta unui mandat in favoarea ONG, ceea ce nu s-a relevat in cauza. Fata de acestea, instanta
urmeaza a admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei si a respinge
actiunea”232.
Impotriva sentintei civile nr. 22050 pronuntata de Judecatoria Iasi s-a introdus Apel, facand
obiectul dosarului 7774/2002 aflat pe rolul Tribunalului Iasi. Prin Decizia civila nr. 1614,
pronuntata in sedinta publica din data de 17 octombrie 2002, Tribunalul retine, ca si Judecatoria
Iasi, faptul ca “avand in vedere modalitatea de redactare a textului de lege prin alaturarea, in
cuprinsului aceluiasi alineat, a <comunitatii> si <grupului de persoane>...ca intentia legiuitorului a
fost aceea ca grupul de persoane sa nu fie o simpla alaturare de persoane fizice ci o entitate
Citat din sentinta civila nr. 22050, pronuntata de catre Judecatoria Iasi in sedinta publica din 10.12.2001, anexa la
prezenta plangere;

distincta. Or, in speta dedusa judecatii nu se poate retine existenta unei entitati in sensul prevazut
de legiuitor. Asadar, reclamanta nu are calitate procesuala activa, intrucat pretinsa discriminare nu
a adus atingere unei comunitati sau grup de persoane asa cum cer dispozitiile art. 22 din OG
137/2000”233. De asemenea, Tribunalul mai retine ca “in cauza nu s-a dovedit existenta unui
mandat, in favoarea ONG care sa provina de la cele 6 persoane de etnie roma pretins vatamate
prin atitudinea angajatilor paratei. In acest context nu se poate retine nici incidenta in cauza a
dispozitiilor art. 22 alin. 2 din OG 137/2000, textul conditionand interventia ONG-urilor, in calitate
de reclamante, de existenta unui mandat dat in favoarea lor de persoanele vatamate”234. Pentru
aceste motive Tribunalul a respins apelul declarat de reclamanta Romani CRISS impotriva
sentintei civile nr. 22050/10.12.2001, pronuntata de Judecatoria Iasi.
Decizia civila nr. 1614, pronuntata de Tribunalul Iasi in sedinta publica din data de 17 octombrie
2002, a fost atacata cu Recurs, facand obiectul dosarului nr. 227/2003, aflat pe rolul Curtii de Apel
Iasi.
Prin Decizia civila nr. 204, pronuntata in sedinta publica din data de 25 februarie 2003, Curtea de
Apel Iasi apreciaza faptul ca “analizand actele si lucrarile cauzei prin prisma criticilor formulate si in
lumina dispozitiilor legale aplicabile...nu este intemeiat recursul”6. De asemenea, “retinand
incidenta lipsei calitatii procesuale active a reclamantei raportat la obiectul cauzei si la situatia de
fapt dedusa judecatii, ambele instante au conturat o motivare exacta si pertinenta”.
Curtea de Apel mai retin si faptul ca “erau de analizat cele doua ipoteze evidentiate de textele de
lege..., respectiv:
- daca alaturarea de persoane de care se face vorbire in cererea de chemare in judecata
reprezinta un <grup> in sensul prevazut de actul normativ;
- daca persoanele fizice, pretinse componente ale grupului, au mandatat organizatia pentru
introducerea actiunii in justitie.
In prima situatie este evident ca alaturarea spontana de persoane care se pretinde ca a fost
obstructionata la intrarea in discoteca nu constituie un <grup> in sensul dat de art. 22 din OG
137/2000. Atat timp cat in textul citat notiunea de <grup> este folosita alaturi de cea de
<comunitate>, este evidenta intentia legiuitorului de a nu se referi la o simpla alaturare spontana
de persoane fizice, ci la o entitate distincta, compusa din cetateni de o anumita etnie, religie etc.,
uniti pentru realizarea unui anume scop....In interpretarea notiunii de grup instanta nu se poate
cantona la o simpla interpretare gramaticala a cuvantului, solutie ce ar contraveni flagrant
acceptiunii impusa de textul de lege mai sus citat. In cea de-a doua situatie conturata de art. 22 din
OG 137/2000 se impune a fi dovedita calitatea procesuala activa a asociatiei non-guvernamentale,
prin aratarea faptului ca persoanele fizice reclamante au mandatat organizatia pentru formularea
actiunii. In fata instantei de fond si a celei de apel nu s-a dovedit in vreun mod ca cele 6 persoane
fizice au mandatat organizatia pentru a introduce actiunea”.
Astfel, Curtea de Apel Iasi a respins recursul formulat de Romani CRISS impotriva Deciziei civile
nr. 1614/2002, pronuntata de Tribunalul Iasi, in sedinta publica din 17.10.2002.
Avand in vedere respingerea actiunii civile introdusa de Romani CRISS la Judecatoria Iasi, a
apelului si recursului declarat impotriva acesteia, Romani CRISS, in luna iunie 2004, a sprijinit
victimele discriminarii sa introduca actiune civila in nume propriu cu privire la faptele de
discriminare petrecute in data de 7 iulie 2001, prin care s-a adus un prejudiciu respectivelor
persoane.
Citat din decizia civila nr. 1614, pronuntata de catre Tribunalul Iasi in sedinta publica din 17.10.2002, anexa la prezenta
plangere;
Citat din decizia civila nr. 204, pronuntata de catre Curtea de Apel Iasi in sedinta publica din 25.02.2003, anexa la
prezenta plangere;

19. Cazul CRISS vs . SC Artenis SRL: calitate procesuala activa
Romani CRISS
Art. 22:„(1) Organiza iile neguvernamentale care au ca scop protec ia drepturilor omului au calitate procesual activ în
cazul în care discriminarea se manifest în domeniul lor de activitate i aduce atingere unei comunit i sau unui grup
de persoane.
(2) Organiza iile de la alineatul precedent au calitate procesual activ i în cazul în care discriminarea aduce atingere
unei persoane fizice, dac aceasta din urm mandateaz organiza ia în acest sens.”

I. Procesul civil in fata instantei de judecata
In data de 30.07.2001 Romani CRISS a introdus o actiune civila in justitie la Judecatoria Iasi,
impotriva societatii ARTENIS SRL. Prin introducerea acestei actiuni civile, Romani CRISS a cerut
instantei de judecata sa oblige parata la plata sumei de 10.000.000 lei, reprezentand repararea
prejudiciului pe care l-a cauzat cetatenilor romani de etnie roma, sa-i fie retrasa autorizatia de
functionare si sa isi ceara scuze in mod public fata de minoritatea romilor235.
La primul termen al procesului, 24 septembrie 2001, instanta de judecata, din oficiu, a invocat
exceptia privind lipsa calitatii procesuale active a reclamantei si a dispus acordarea unui nou
termen de judecata, cu mentiunea ca reclamanta sa raspunda exceptiei ridicate din oficiu de catre
instanta.
Reclamanta, prin aparatorul ales, a solicitat instantei de judecata la termenul din data de
12.11.2001 respingerea exceptiei lipsei calitatii procesuale active pentru urmatoarele motive:
“...in conformitate cu prevederile OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor
de discriminare, subscrisa este indreptatita sa promoveze prezenta actiune. Astfel, in baza art. 22
din acest act normativ, organizatiile neguvernamentale care au ca scop promovarea drepturilor
omului au calitate procesuala activa in cazul in care discriminarea se manifesta in domeniul lor de
activitate si aduce atingere unei comunitati sau unui grup de persoane. Mai mult, in conformitate cu
prevederile alin. 2 al acestui articol, organizatiile prevazute la alin. 1 au calitate procesuala activa si
in cazul in care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, daca aceasta din urma
mandateaza organizatia in acest sens”.
In solicitarea adresata instantei de judecata Romani CRISS, prin aparatorul ales, a precizat si
faptul ca atributiile si principalele directii de activitate ale organizatiei sunt detaliate in cuprinsul
statutului, toate prevederile indicand o sfera de activitate de natura celor avute in vedere in
cuprinsul OG 137/2000.
In sedinta publica din data de 12.11.2001, instanta a suspendat judecarea cauzei datorita lipsei
partilor, pentru ca in sedinta camerei de consiliu din data de 21.11.2001 sa admita cererea de
repunere pe rol formulata de Romani CRISS, fixand un nou termen de judecata pentru data de
10.12.2001.
In sedinta publica din 10.12.2001, Judecatoria Iasi a pronuntat Sentinta civila nr. 22051. Astfel,
deliberand asupra cauzei, instanta constata printre altele ca: “asa cum este motivata in fapt
cererea de chemare in judecata, nu ne situam in campul de aplicare al art. 22 alin. 1 al OG
137/2000 care recunoaste o legitimitate procesuala activa ONG-urilor care au ca scop protectia
drepturilor omului in cazul in care discriminarea se manifesta in domeniul lor de activitate si aduce
atingere unei comunitati sau unui grup de persoane. In nici un caz instanta nu poate retine ca
Actiunea introdusa la Judecatoria Iasi a facut obiectul dosarelui civil nr. 18352/2001;

pretinsul act de discriminare s-ar fi indreptat impotriva unei comunitati. Intr-adevar, in seara de
07.07.2001 pretinsul act de discriminare a vizat un grup de persoane, insa instanta apreciaza ca
alaturarea in cuprinsul aceluiasi alineat a <comunitatii> si <grupului de persoane> denota intentia
legiuitorului ca aceasta sa nu reprezinte o simpla alaturare a unor persoane fizice, ci o entitate.
Astfel, din punct de vedere procesual activ, instanta apreciaza ca sunt incidente dispozitiile art. 22
alin. 2 din OG 137/2000 care impun in cazul discriminarilor ce aduc atingere <unei persoane
fizice> (instanta apreciind ca nu se poate cantona intr-o interpretare gramaticala a textului),
existenta unui mandat in favoarea ONG, ceea ce nu s-a relevat in cauza. Fata de acestea, instanta
urmeaza a admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei si a respinge
actiunea”236.
Impotriva sentintei civile nr. 22051 pronuntata de Judecatoria Iasi s-a introdus Apel, facand
obiectul dosarului 7775/2002 aflat pe rolul Tribunalului Iasi.
Prin Decizia civila nr. 1615, pronuntata in sedinta publica din data de 17 octombrie 2002,
Tribunalul retine, ca si Judecatoria Iasi, faptul ca “avand in vedere modalitatea de redactare a
textului de lege prin alaturarea, in cuprinsului aceluiasi alineat, a <comunitatii> si <grupului de
persoane>...ca intentia legiuitorului a fost aceea ca grupul de persoane sa nu fie o simpla alaturare
de persoane fizice ci o entitate distincta. Or, in speta dedusa judecatii nu se poate retine existenta
unei entitati in sensul prevazut de legiuitor. Asadar, reclamanta nu are calitate procesuala activa,
intrucat pretinsa discriminare nu a adus atingere unei comunitati sau grup de persoane asa cum
cer dispozitiile art. 22 din OG 137/2000”237. De asemenea, Tribunalul mai retine ca “in cauza nu s-a
dovedit existenta unui mandat, in favoarea ONG care sa provina de la cele 6 persoane de etnie
roma pretins vatamate prin atitudinea angajatilor paratei. In acest context nu se poate retine nici
incidenta in cauza a dispozitiilor art. 22 alin. 2 din OG 137/2000, textul conditionand interventia
ONG-urilor, in calitate de reclamante, de existenta unui mandat dat in favoarea lor de persoanele
vatamate”. Pentru aceste motive Tribunalul a respins apelul declarat de reclamanta Romani CRISS
impotriva sentintei civile nr. 22051/10.12.2001, pronuntata de Judecatoria Iasi.
Decizia civila nr. 1615, pronuntata de Tribunalul Iasi in sedinta publica din data de 17 octombrie
2002, a fost atacata cu Recurs, facand obiectul dosarului nr. 630/2003, aflat pe rolul Curtii de Apel
Iasi.
Prin Decizia civila nr. 386, pronuntata in sedinta publica din data de 2 aprilie 2003, Curtea de Apel
Iasi precizeaza faptul ca cererea de recurs nu a fost suficient timbrata.
De asemenea, “In raport cu obiectul litigiului si cererea de recurs formulata...recurenta a fost legal
citata cu mentiunea timbrarii sumei de 476.000 lei taxa judiciara de timbru si 15.000 lei timbru
judiciar, calculata in raport cu prevederile art. 2 alin. 1 cu referire la art. 11 din Legea nr. 146/1997,
privind taxele judiciare de timbru...”5. “La termenul din 12 martie 2003 recurenta a facut dovada
achitarii partiale a taxelor ce i-au fost puse in vedere prin citatie solicitand acordarea unui nou
termen pentru a achita diferenta de taxa de timbru”. “Cum la termenul din 02 aprilie 2003
aparatorul recurentei s-a prezentat in instanta insa nu a depus la dosar acte care sa ateste plata
taxei de timbru...in raport cu prevederile legii nr. 146/1997 recursul urmeaza a fi anulat...”.
Curtea de Apel Iasi mai apreciaza ca “in cauza nu-si au aplicabilitatea dispozitiile art. 21 alin. 2 din
OG 137/2000. Textul vizeaza scutire de taxa judiciara de timbru a cererilor de despagubiri

Citat din sentinta civila nr. 22050, pronuntata de catre Judecatoria Iasi in sedinta publica din 10.12.2001, anexa la
prezenta plangere;
Citat din decizia civila nr. 1615, pronuntata de catre Tribunalul Iasi in sedinta publica din 17.10.2002, anexa la prezenta
plangere;

promovate de persoanele discriminate in cazurile prevazute de actul normativ, scutirea de taxa de
timbru fiind personala...”.
Avand in vedere respingerea actiunii civile introdusa de Romani CRISS la Judecatoria Iasi, a
apelului si recursului declarat impotriva acesteia, Romani CRISS, in luna iunie 2004, a sprijinit
victimele discriminarii sa introduca actiune civila in nume propriu cu privire la faptele de
discriminare petrecute in data de 7 iulie 2001, prin care s-a adus un prejudiciu respectivelor
persoane.

Sectiunea V: Concluzii
OG 137/2000 acord calitate procesual activ , în cazul în care se aduce atingere unei comunit i
sau unui grup de persoane, numai „organiza iilor neguvernamentale care au ca scop protec ia
drepturilor omului”, pe cand art. 7 din Directiva Consiliului 2000/43/EC i art. 9 din Directiva
Consiliului 2000/78/EC acord calitate procesual activ organiza iilor care „...au un interes legitim
în asigurarea conform rii cu prevederile prezentei directive...”. Dispozi ia roman actual restrange
astfel accesul la aceast procedur ONG-urilor care au ca scop numai protec ia minorit ilor sau a
categoriilor defavorizate, f r a fi precizat în scopul lor de activitate protec ia drepturilor omului.
Mai mult, în cazul reprezent rii persoanelor fizice de c tre aceste organiza ii, legea roman cere
mandatarea, în timp ce directivele europene prev d doar simpla cerere a victimei. O modificare în
acest sens ar crea i o constan legislativ , pentru c Legea 202/2002 privind egalitatea de anse
între femei i b rba i prevede ob inerea calit ii procesuale active prin simpla cerere a victimei
adresat unui ONG, iar nu prin intermediul mandatului.
Grupul de lucru al organizatiilor neguvernamentale a cerut modificarea prevederilor Art.22 al
Ordonan ei 137/2000 dar Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii nu a luat in
considerare aceste aspecte. Propunerea Grupului de lucru avea in vedere urmatorul text in forma
modificata:
„(1)Organiza iile neguvernamentale care urm resc protec ia drepturilor omului sau care au interes
legitim în combaterea discrimin rii au calitate procesual activ în cazul în care discriminarea
aduce atingere unei comunit i sau unui grup de persoane. (2)Organiza iile din alineatul precedent
au calitate procesual activ i în cazul în care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice,
la cererea acesteia din urm .”238
Desi CNCD nu a luat in considerare propunerea Grupului de Lucru, acest articol a fost adoptat de
catre Senat si ulterior aprobat si in Comisia de Mediere, fiind introdus de catre Parlament in forma
propusa de Grupul de lucru in Legea nr.27/2004, legea pentru aprobarea si modificarea
Ordonantei 77/2003, care modifica Ordonanta 137/2000.
Chiar daca instantele de judecata au dat interpretari diferite textului prevazut in art.22 al
Ordonantei 137/2000, succesul Romani CRISS si al organizatiilor membre in Grupul de lucru este
in mod cert reusita modificarii textului de lege in recentul act normativ adoptat de Parlament in
2004. Astfel, sfera de aplicare a art.22 a fost largita iar procedura simplificata prin simpla cerere a
victimei adresata organizatiilor neguvernamentale. Aceasta modificare legislativa aduce textul
legislativ in armonie cu prevederile Directivei 43/2000 a Consiliului Uniunii Europene in vederea
transpunerii aquis-ului communitaire in legislatia interna.

Propunerea inclusa in Documentul de Pozitie al organizatiilor Centrul de Resurse Juridice, Funda ia pentru o Societate
Deschis , ACCEPT, APADOR-Comitetul Helsinki, Romani-Criss, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Liga Pro Europa,
Institutul pentru Politici Publice, transmis catre CNCD la 31 iulie 2003.

Capitol VI: Combaterea discriminarii etnice si deciziile
Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii
Sectiunea I: Introducere
Cu mare întârziere, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a fost înfiin at prin
hot rârea Primului-ministru la 31 iulie 2002. Membrii consiliului au fost desemna i pe baza
propunerilor f cute de c tre ministerele de resort239, iar pre edintele numit era un fost director din
cadrul Directoratului Guvernamental de Armonizare Legislativ .240 Din p cate, nu a fost desemnat
nici un membru de etnie rom , a a dup cum s-a anticipat de altfel241. De i au existat propuneri
f cute de PSD, nu au existat consult ri cu ONG-urile reprezentative ale romilor, care ar fi putut
contribui cu experien i personal calificat în domeniul combaterii discrimin rii.242
Abia la începutul lunii august 2002, membrii Colegiului Director si pre edintele Consiliului National
pentru Combaterea Discriminarii erau prezentati in mod oficial. Pana la sfarsitul anului 2002 nici o
sanc iune nu fusese aplicata de aceasta institu ie in ceea ce prive te discriminarea. Raportul de
4activitate al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii pentru perioada de activitate
1.08.2002 - 31.12. 2002 precizeaza:
"Noutatea domeniului coroborata la situa ia socio-economica si culturala din spa iul
romanesc, precum si la direc iile strategice de implementare pe plan european au
determinat o abordare a problemelor nediscriminarii bazata in special pe informare si
prevenire. Conform acestei abord ri, CNCD si-a fixat ca obiectiv de actiune informarea in
primul rând a persoanelor fizice si juridice despre efectele legii privind nediscriminarea si
apoi sa uzeze de atributele sale sanc ionatorii. In aceste condi ii, nu au fost aplicate
sanc iuni sau amenzi pana la sfarsitul anului 2002"243.
Intr-o adresa oficiala transmisa de CNCD244 reiese faptul ca in perioada 06.01.2003 – 12.12.2003
au fost primite in total 456 de petitii din care au fost solutionate 314. Un numar de 62 de plangeri
sunt fundamentate pe discriminarea etnica iar dintre aceastea au fost solutionate 30. Informatiile
prezentate de CNCD nu se refera insa la numarul de plangeri referitoare la discriminarea
romilor.245 In aceasi adresa, referindu-se la sanctiunile aplicate de Colegiul Director al CNCD, dintrun total de 34 de sanctiuni, cel putin 15 au ca obiect discriminarea manifestata impotriva
persoanelor apartinand minoritatii etnice a romilor246.

Decizia Primului-ministru Nr. 139/31 iulie 2002, cu privire la numirea membrilor Consiliului Na ional pentru Combaterea
Discrimin rii. S-au primit propuneri din partea Ministerului Informa iilor Publice, Ministerului Muncii i Solidarit ii Sociale,
Ministerului Justi iei, Ministerului S n t ii i Familiei, Ministerului Administra iei Publice, Ministerului Educa iei i Cercet rii i
Ministerului de Interne
Vezi Divers – Dosare ale diversit ii etnice în România, nr. 18, 12 august
HG cu privire la organizarea i func ionarea CNCD, Art. 5(5): „La desemnarea membrilor colegiului director va fi luat în
considerarea i prezen a persoanelor apar inând minorit ilor na ionale sau categoriilor defavorizate“.
Vezi Open Society Institute: Monitorizarea procesului de aderare la Uniunea European : Protec ia minorit ilor în
România, Budapesta, 2001. Se poate consulta la adresa <www.eumap.org> (accesat 3 octombrie 2002).
Citat din Raportul de Activitate, perioada 1.08.2002-31.12.2002, Guvernul Romaniei, Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii
Vezi Adresa nr. 4098/AC17.12.2003 transmisa de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
Idem, Tabel privind situatia petitiilor primate de CNCD in functie de criteriile de discriminare; 06.01 -12.12.2003
Idem, Tabel Sanctiuni aplicate de Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii –pentru presa

Sectiunea II Sanctiuni aplicate de Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii
II.1. Avertismentul privind discriminarea in accesul la locuri deschise
publicului larg
20. Cazul CRISS si M.G., S.C.D. s.a. vs. Discoteca „Number One” : discriminare in accesul la
locuri deschise publicului larg
Romani CRISS

I.

De Facto

In data de 17.11.2002 M.G., insotit de S.C.D., D.C.L., S.D. si G.A., intentionand sa intre in
discoteca “Number One” din localitatea Roman, judetul Neamt, le-a fost interzis accesul datorita
apartenentei etnice, respectiv minoritatea roma.Potrivit declaratiilor acestora, in jurul orei 21.20
tinerii romi au ajuns in fata discotecii. M.G. si ceilalti s-au pregatit sa plateasca biletul de intrare. In
acest timp, bodyguardul de la intrarea discotecii i-a oprit intrebandu-i daca au legitimatii de acces.
La raspunsul tinerilor ca nu detin astfel de legitimatii, bodyguardul a refuzat sa le permita accesul.
Intrebat de catre D.C.L. si M.G. de unde pot procura legitimatii, bodyguardul a indicat Primaria
Municipiului Roman ca proprietar al localului si emitent al legitimatiilor. Cei cinci au incercat sa il
convinga pe bodyguard sa le permita accesul in bar, dar fara succes. Totusi s-a facut precizarea
ca patronul a decis ca bodyguarzii sa faca o selectie a persoanelor care intentioneaza sa intre in
discoteca, dar nu s-a precizat criteriile de baza carora se face acesta selectie. La un moment dat,
M.G., s-a adresat catre bodyguard spunandu-i ca el (bodyguard-ul – n.n.) nu are nici o vina, fiind
doar un angajat, insa «patronul a dat ordin sa nu primeasca ciori». Bodyguardul a recunoscut ca
acesta este motivul real al refuzului privind accesul tinerilor romi in locul respectiv. Discutia dintre
bodyguard si tinerii romi carora nu li s-a permis accesul in incinta discotecii, a fost inregistrata pe o
caseta video.
II. De Jure
Legea 48/2002, pentru aprobarea OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare, prevede la:art. 10: “Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e,
dac fapta nu intr sub inciden a legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de
persoane din cauza apartenen ei acestora ori a persoanelor care administreaz persoana juridic
la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat ,
respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orient rii sexuale a persoanelor în cauz
prin:- f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de
magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice al i prestatori de servicii, indiferent
dac sunt în proprietate privat sau public ;
Art. 18. - Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, interzicerea accesului unei
persoane sau al unui grup de persoane, în locurile publice din cauza apartenen ei acestora la o
anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la oricare alt categorie
defavorizat , respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orient rii sexuale a persoanelor
în cauz ."

Art. 19: “Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, dac fapta nu intr sub inciden a
legii penale, … acel comportament care are ca scop sau vizeaz atingerea demnit ii ori crearea
unei atmosfere… , degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui
grup de persoane sau unei comunit i i legat de apartenen a acestora la o anumit ras ,
na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat ori de convingerile,
sexul sau orientarea sexual a acestuia."
III. Interventia Romani CRISS si solutionarea cazului de catre CNCD
In data de 24.02.2003, Romani CRISS a formulat Plangere la Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii, fata de ingradirea accesului tinerilor romi intr-un local deschis publicului
larg247. Prin Hotararea nr. 155/15.05.2003, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a
dispus urmatoarele: “Faptele prezentate constituie fapte de discriminare, conform art. 10 lit. f si art.
19 din OG 137/2000 – privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu
modificarile si completarile ulterioare; “Masura sanctionarii cu avertisment” ce “va fi aplicata SC
Avalon SRL, situata in strada Vasile Lupu, localitatea Roman”.
21. Cazul CRISS vs. Discoteca „Vox Pop” Focsani: discriminare in accesul la locuri
deschise publicului larg
Romani CRISS

1. In seara zilei de 09.05.2003, A.C., cetatean roman de etnie roma, insotit de un alt tanar de
aceeasi etnie, au incercat sa intre in Discoteca «Vox Pop» cu scopul de a beneficia de acelasi
servicii oferite publicului larg. Mentionam ca la intrarea in dicoteca se afla un anunt care specifica :
“Intrarea Libera”. Dorind sa intre in discoteca, unul dintre bodyguarzii aflati la intrare l-a oprit pe
A.C., punandu-i mana in piept si spunandu-i: ‘’tu nu intri!’’ Fara sa precizeze la inceput motivul
refuzului, bodyguard-ul nu a considerat tinuta celor doi tineri indecenta. Tanarul a intrebat daca
motivul refuzului este etnia roma a lui iar bodyguardul a raspuns afirmativ.
Dupa acest incident, cei doi au plecat fara sa protesteze in vreun fel. In seara aceleasi zile, A.C. sa adresat reprezentantilor Romani CRISS cu privire la incidentul din discoteca «Vox Pop» si
ulterior reprezentantilor Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, prezenti la seminarul
organizat de Centrul Romilor pentru Politici Publice «Aven Amentza», in perioada 9-11 mai 2003,
la Hotel Unirea din Foscani.
2. In seara urmatoare, 10.05.2003, in jurul orelor 11.15 - 11.45, A.C. inostit de S.O., o tanara de
etnie roma si inca doua persoane au incercat sa intre in aceeasi discoteca «Vox Pop». De aceasta
data un alt angajat - bodyguard, aflat la intrare s-a adresat celor patru persoane spunand: "voi nu
intrati pentru ca este rezervat !". In acest timp, tineri de nationalitate romana intrau in discoteca
fara sa intampine refuzul celor de la intrare. Intrebat cum ar fi trebuit sa procedeze pentru a intra,
bodyguardul a raspuns ca ar fi trebuit sa vorbeasca cu patronul discotecii. In tot acest timp, doi
reprezentanti ai Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii se aflau in spatele grupului
respectiv. In momentul in care au intrebat ce se intampla si au incercat sa intre, initial bodyguardu-l
nu a permis intrarea lor. Dar, imediat ce romii s-au retras, bodygurdul a lasat cei doi reprezentanti
sa intre (fara sa cunoasca faptul ca acestia reprezinta CNCD – n.n.). Ulterior acestia s-au legitimat
si au purtat o discutie cu patronul discotecii.

Plangerea are numarul de iesire din CRISS 34/24.02.2003, respectiv nr.657/24.02.2003 (numarul de inregistrare dat de
CNCD).

II. De Jure
Legea 48/2002, pentru aprobarea OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare, prevede la: art. 10: “Constituie contraven ie, conform prezentei
ordonan e, dac fapta nu intr sub inciden a legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui
grup de persoane din cauza apartenen ei acestora ori a persoanelor care administreaz persoana
juridic la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie
defavorizat , respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orient rii sexuale a persoanelor
în cauz prin:- f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite
de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice al i prestatori de servicii, indiferent
dac sunt în proprietate privat sau public ”;
Art. 18: „Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, interzicerea accesului unei
persoane sau al unui grup de persoane în locurile publice din cauza apartenen ei acestora la o
anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la oricare alt categorie
defavorizat , respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orient rii sexuale a persoanelor
în cauz ";
Art. 19: “Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, dac fapta nu intr sub inciden a
legii penale, … acel comportament care are ca scop sau vizeaz atingerea demnit ii ori crearea
unei atmosfere… , degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui
grup de persoane sau unei comunit i i legat de apartenen a acestora la o anumit ras ,
na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat ori de convingerile,
sexul sau orientarea sexual a acestuia";
III. Interventia CRISS si solutionarea de catre CNCD

Romani CRISS si-a manifestat protestul fa de aceast practic a societatilor comerciale privind
excluderea unei categorii de cet eni de a avea acces in locurile destinate publicului larg in
Romania, inca din anul 2000.
In speta de mai sus, in data de 13.05.2003 Romani CRISS a adresat Plangerea nr
167/13.05.2003 catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, inregistrata cu
nr.1708/12.05.2003 mentionand incalcarea unor prevederi din OG 137/2000.
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a raspuns plangerii nr 1708, prin scrisoarea
nr.1752/14.05.2003 din continutul careia reiese ca: “fapta de discriminare pe care ati sesizat-o a
fost sanctionata in baza notei de constatare, intocmita de agentul constatator al Consiliului National
pentru Combaterea Discriminarii”. Prin Hotararea 126 din 13.05.2003 s-a hotarat ca: 1. faptele
prezentate constituie fapte de discriminare conform dispozitiilor art.10 lit.f din OG 137/2000
aprobata si modificata prin Legea 48/2002; 2. sanctionarea cu avertisment a SC Voc Club SRL din
Focsani.

22. Cazul CNCD vs. „Guiness Pub and Green Club” : discriminare in accesul la locuri
deschise publicului larg
CNCD, Hotararea 287/28.08.2003

I. De Facto
In seara zilei de 19.07.2003, un grup de tineri apartinand etniei rome au incercat sa intre in barul
„Guiness Pub and Green Club” din Predearl. Intr-o prima faza, angajatii barului, aflati la intrare, au
refuzat accesul grupului in incinta localului. In urma unor discutii, personalul de paza al barului a
perms accesul persoanelor, dar personalul din bar a refuzat servirea, explicand acest
comportament prin faptul ca exista o cerinta, prin care consumatia la bar trebuie sa fei de minim
100.000 lei. La fata locului a fost si un reprezentant al CNCD care a incheiat Nota de constatare cu
privire la acest incident.248
II. De Jure
Legea 48/2002, pentru aprobarea OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare, prevede la: art. 10: “Constituie contraven ie, conform prezentei
ordonan e, dac fapta nu intr sub inciden a legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui
grup de persoane din cauza apartenen ei acestora ori a persoanelor care administreaz persoana
juridic la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie
defavorizat , respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orient rii sexuale a persoanelor
în cauz prin:- f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite
de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice al i prestatori de servicii, indiferent
dac sunt în proprietate privat sau public ”;
III. Solutionarea
Prin hotararea nr. 287 din 28.08. 2003, Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea
Discriminarii a hotarat ca: „1. faptele prezentate constituie discriminare conform dispozitiilor din art.
10 lit. f din OG 137/2000 aprobata si modificata prin Legea 48/2002”; dispune „sanctionarea cu
avertisment a SC Green Club din Predeal.”

Citat din Hotararea Colegiului Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii nr. 287/ 28.08.2003

II.2. Amenda contraventionala privind discriminarea in accesul la locuri
descise publicului larg
23. Cazul CRISS vs. Complex Moldova Botosani: discriminare in accesul la locuri deschise
publicului larg
Romani CRISS

I.

De facto

In seara zilei de 04.12.2002, in jurul orelor 19.00 - 20.00, R.V. si S.O.L., cetateni romani de etnie
roma, insotiti de B.I. si un reprezentant al Romani CRISS s-au deplasat la barul “Complex
Moldova”, situat in strada Calea Nationala, nr. 97, din Municipiul Botosani, cu scopul de a servi
ceva. La intrarea in bar, cei patru tineri au observat un anunt discriminatoriu care avea urmatorul
continut: „Ne rezervam dreptul de a ne alege clientii – Nu servim romii”.
In ciuda acestui anunt, reprezentantul Romani CRISS a incercat sa comande ceva de la bar, insa
persoana care servea l-a refuzat, motivand ca este un ordin al patronului respectivului bar de a nu
servi persoane apartinand etniei romilor249. La solicitarea de catre reprezentantul Romani CRISS a
unor informatii suplimentare cu privire la motivul pentru care romii nu sunt serviti, persoana de la
bar a mai precizat faptul ca: “patronul nu doreste sa aiba tigani in acest bar”.
Cazul de discriminare a tinerilor romi a fost mediatizat de presa locala din Botosani. Astfel, articolul
de presa publicat in data de 07.12.2002, in cotidianul “Monitorul de Botosani’’, cu titlul “Acces
interzis rromilor’’, precizeaza faptul ca: «In doua baruri din municipiul Botosani135 nu sunt serviti
botosanenii de etnie roma… Angajatii celor doua baruri sustin… ca nu sunt serviti doar romii
recalcitranti si cei care de-a lungul timpului au produs numeroase stricaciuni». De asemenea,
potrivit aceluiasi articol de presa, « reprezentantii Complexului Moldova spun ca nu a fost seara in
care sa nu fie chemata politia atunci cand printre clienti s-au aflat si romi».
II.

De Jure

Legea 48/2002, pentru aprobarea OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare, prevede la:art. 10: “Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e,
dac fapta nu intr sub inciden a legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de
persoane din cauza apartenen ei acestora ori a persoanelor care administreaz persoana juridic
la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat ,
respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orient rii sexuale a persoanelor în cauz
prin: f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de
magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice al i prestatori de servicii, indiferent
dac sunt în proprietate privat sau public ”; Art. 18: „Constituie contraven ie, conform prezentei
ordonan e, interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane în locurile publice
din cauza apartenen ei acestora la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social
sau la oricare alt categorie defavorizat , respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau
orient rii sexuale a persoanelor în cauz "; Art. 19: “Constituie contraven ie, conform prezentei
ordonan e, dac fapta nu intr sub inciden a legii penale, … acel comportament care are ca scop
sau vizeaz atingerea demnit ii ori crearea unei atmosfere… , degradante, umilitoare sau
Citatul exact este:”Nu servesc romi pentru ca patronul mi-a ordonat sa nu servesc persoane apartinand etniei romilor”.
A se vedea in acest sens declaratia uneia dintre victimele discriminarii, d-l M.T., reprezentant al Romani CRISS;

ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunit i i legat
de apartenen a acestora la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o
categorie defavorizat ori de convingerile, sexul sau orientarea sexual a acestuia";
III.

Interventia Romani CRISS si continuitatea

In data de 04.02.2003, Romani CRISS a formulat plangere la Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii (CNCD), privind refuzarea accseului tinerilor romi in barul Complex
Moldova din Botosani.
Prin Hotararea nr. 165/27.05.2003, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a dispus
urmatoarele:“Faptele prezentate constituie fapte de discriminare, conform art. 2 alin.1 si 2, art. 10
(f) si art. 19 din OG 137/2000 – privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare,
cu modificarile si completarile ulterioare” si de asemenea, “Masura sanctionarii cu amenda
contraventionala in cuantum de 8 milioane (aproximativ 200 Euro – n.n.)” ce “va fi aplicata
Complexului Moldova situat in strada Calea Nationala, nr. 97, localitatea Botosani”.
23. Cazul CRISS si Discoteca Karma Cluj: discriminare in accesul la locuri deschise
publicului larg
CNCD, Hotarare 118/07.05.2003

I. De Facto
In seara zilei de 14.04.2003, la orele 23.45 s-a refuzat accesul in disocteca Karma unui grup de
tineri romi, format din patru persoane imbracte in port traditional, pe motiv ca nu au invitatii, in
incinta discotecii desfasurandu-se o petrecere privata. Inainte insa de intrarea in discoteca a
grupului de romi, reprezentantul CNCD, impreuna cu alte persoane au intrat in localul respectiv,
fara a li se cere invitatii.250 Intre tinerii partuicipanti s-au aflat si reprezentanti ai organizatiei Romani
CRISS. Respectivul grup se afla in localitate impreuna cu reprezentanti ai Consiliului National
pentru Combaterea Discriminarii in cadrul „Caravanei nationale de educatie interculturala,
prevenire si combatere a discriminarii fata de rromi si implementare a Directiei “Cultura si Culte” a
Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei rromilor (H.G. 430/2001)”, in 42 de
judete, februarie - martie (in parteneriat cu administratia locala) organizata de Aven Amentza in
parteneriat cu Manisterul Culturii si Cultelor, Romani CRISS si Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii;
II. De Jure
Legea 48/2002, pentru aprobarea OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare, prevede la:art. 10: “Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e,
dac fapta nu intr sub inciden a legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de
persoane din cauza apartenen ei acestora ori a persoanelor care administreaz persoana juridic
la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat ,
respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orient rii sexuale a persoanelor în cauz
prin: f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de
Citat din Studii privind Nediscriminarea; Jurisprudenta Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Editua All
Beck, 2003.

magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice al i prestatori de servicii, indiferent
dac sunt în proprietate privat sau public ”; Art. 18: „Constituie contraven ie, conform prezentei
ordonan e, interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane în locurile publice
din cauza apartenen ei acestora la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social
sau la oricare alt categorie defavorizat , respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau
orient rii sexuale a persoanelor în cauz "; Art. 19: “Constituie contraven ie, conform prezentei
ordonan e, dac fapta nu intr sub inciden a legii penale, … acel comportament care are ca scop
sau vizeaz atingerea demnit ii ori crearea unei atmosfere… , degradante, umilitoare sau
ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunit i i legat
de apartenen a acestora la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o
categorie defavorizat ori de convingerile, sexul sau orientarea sexual a acestuia";
III. Solutionarea cazului
Prezenta reprezentantilor CNCD a facut posibila constatarea actului de discriminare prin
incheierea Notei de Constatare din data de 15.04.2003. Urmare analizarii dosarului, Colegiul
Director a decis în sedinta din data de 07.05.2003, prin Hotarârea nr. 118/07.05.2003 urmatoarele:
Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, întrunit în data de
07.05.2003, a dezbatut autosesizarea nr. 25A, din 15.04.2003, referitoare la interzicerea accesului
în incinta discotecii „Karma” din Cluj Napoca unui grup de tineri apartinând etniei rome.
În drept, examinând nota de constatare întocmita de agentul constatator, constata ca potrivit art.2
alin 2 din O.G.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare,
aprobata cu modificari prin Legea 48/2002 atrage raspunderea contraventionala conform
Ordonantei, daca nu intra sub incidenta legii penale “orice comportament activ sau pasiv care, prin
efectele pe care le genereaza, favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament
injust sau degradant o persoana, un grup de persoane sau o comunitate, fata de alte persoane,
grupuri de persoane sau comunitati”, potrivit art. 10, lit. f din Ordonanta Guvernului nr.137/2000
privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobata cu modificari prin
Legea nr. 48/2002 „Constituie contraventie, (...) daca fapta nu intra sub incidenta legii penale,
discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenentei acestora ori a
persoanelor care administreaza persoana juridica la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie,
categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului
sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza prin: (...) f) refuzarea accesului unei persoane sau
unui grup de persoane laserviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau
de orice alti prestatori de serv icii, indiferent daca sunt în proprietate privata sau publica” si potrivit
art. 18 “constituie contraventie interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane
in locurile publice, din cauza apartenentei acestora la o rasa,nationalitate, etnie, religie, categorie
sociala sau la o alta categorie defavorizata, respectiv datorita convingerilor, vârstei, sexului sau
orientarii sexuale a persoanelor în cauza”.
Fata de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind
prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobata cu modificari prin Legea nr.
48/2002, al art. 2 alin. (1) lit g), art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (8) si art. 7 alin. (2) din Hotarârea
Guvernului nr. 1194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii cu modificarile si completarile ulterioare, cu unanimitate de voturi
Colegiul Director hotaraste: 1. Faptele prezentate constituie fapte de discriminare conform art 2
alin 2, art. 10, lit. f) si art 18 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si
sanctionarea tuturor formelor de discriminare, adoptata si modificata prin Legea nr. 48/2002
2. Sanctionarea cu 5.000.000 a contravenientei “Karma” Cluj- Napoca.

Urmare acestei hotarâri, a fost încheiat procesul-verbal de constatare si sanctionare a
contraventiei din data de 12.05.2003, de catre A.D., membru în Colegiul Director al C.N.C.D.,
fiindu- i comunicat contravenientei în termen legal, ulterior încheierii lui. Contravenienta a achitat
amenda contraventionala.
25. Cazul CRISS si SC Beni Carmen Buzau: discriminare in accesul la locuri deschise
publicului larg
CNCD, Hotarare 96/08.04.2003

I. De Facto
In data de 07.03.2003 ziarul local „Viata Buzaului” publica un articol intitulat „Manifestri rasiste la
Buzau” prezentand o fotografie cu anuntul postat la intrarea in barul apartinand Societatii
Comericiale Beni SNC. Acest anunt afisat la intrare preciza: „Accesul romilor interzis”. Dupa
publicarea acestui articol, Romani CRISS, prin monitorul local de drepturile omului din Buzau s-a
deplasat la respectivul bar pentru a testa un posibil act de discriminare incluzand fotografierea
anuntului in vederea utilizarii ca proba intr-o posibila plangere. La data respectiva anuntul nu se
mai afla postat. A avut loc o intrevedere cu proprietarul barului care si-a manifestat regretul pentru
afisarea respectivului anunt precizand ca nu va interzice intrarea romilor.
II. De Jure
Legea 48/2002, pentru aprobarea OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare, prevede la:art. 10: “Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e,
dac fapta nu intr sub inciden a legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de
persoane din cauza apartenen ei acestora ori a persoanelor care administreaz persoana juridic
la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat ,
respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orient rii sexuale a persoanelor în cauz
prin: f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de
magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice al i prestatori de servicii, indiferent
dac sunt în proprietate privat sau public ”; Art. 18: „Constituie contraven ie, conform prezentei
ordonan e, interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane în locurile publice
din cauza apartenen ei acestora la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social
sau la oricare alt categorie defavorizat , respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau
orient rii sexuale a persoanelor în cauz "; Art. 19: “Constituie contraven ie, conform prezentei
ordonan e, dac fapta nu intr sub inciden a legii penale, … acel comportament care are ca scop
sau vizeaz atingerea demnit ii ori crearea unei atmosfere… , degradante, umilitoare sau
ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunit i i legat
de apartenen a acestora la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o
categorie defavorizat ori de convingerile, sexul sau orientarea sexual a acestuia";
III.Solutionarea cazului
In data de 01.04.2003 Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a fost sesizat de catre
Inspectoratul de Politie Buzau cu privire la existenta afisului la intrarea barului SC Beni Carmen
SNC. Pe usa de la intrarea in bar era lipit afisul care mentiona explicit „Accesul romilor interzis”.

Inspectoratul de Politie Buzau a efectuat cercetari si a ridicat afisul respectiv, ocazie cu care s-au
efectuat fotografii judiciare. Inspectoratul de Politie a inaintat Colegiului Director al Consiliului
National pentru Combaterea Discriminarii dosarul petitiei impreuna cu nota de inaintare.251
Dupa analiza dosraului, Colegiul Director a decis in sedinta din data de 08.04.2003, prin Hotararea
nr. 96/08.04.2003 ca: „1. faptele prezentate constituie acte de discriminare conform art. 2 alin.2,
art. 10 lit.f, art. 18, art.19 din OG 137/2000; 2. sanctionarea contravenientei cu amenda in
cuantum de 4.000.000 lei”
26. Cazul CRISS vs. Barul Casablanca Botosani: discriminare in accesul la locuri deschise
publicului larg
Romani CRISS

I. De facto
In seara zilei de 03.12.2002, in jurul orelor 1820, R.V. si S.O.L., cetateni romani de etnie roma,
insotiti de o tanara de nationalitate romana, au incercat sa intre in barul “Casablanca”, situat in
strada … .din localitatea Botosani, cu scopul de a beneficia de serviciile oferite de firma respectiva.
La intrarea in bar, cei trei au constatat ca pe usa de la intrare se afla un anunt care mentiona
expres: „INTRAREA RROMILOR INTERZISA”. In ciuda acestui anunt, S.O.L. a intrat in bar in timp
ce R.V. insotit de tanara au asteptat afara. La cateva minute S.O.L. a iesit din bar spunand ca romii
nu sunt serviti. De asemenea, la randul sau, R.V. a intrat in bar, insotit de S.O.L. insa persoana
care servea la bar s-a adresat celor doi zicand: ”am spus ca nu mai primesc tigani in bar”… ”tiganii
s-au batut,… au furat o chiuveta”. La intrebarea lui R.V. “de ce trebuie ca ei sa sufere din aceasta
cauza ?”, raspunsul persoanei de la bar a fost: ”inchide usa pe dinafara”.
A doua zi, in data de 04.12.2002, in prezenta unui reprezentant al Romani CRISS, a fost
organizata o actiune de testare la barul Casablanca, cu aceleasi trei personae al caror acces
fusese ingradit cu o seara in urma. Actiunea a avut scopul de a verifica atitudinea discriminatorie
fata de romi, din partea angajatilor respectivului bar. In incinta barului se aflau barmanul - persoana
care le refuzase intrarea anterior, impreuna cu patronul barului. Si de aceasta data, acestor
persoane le-a fost refuzata servirea, iar anuntul discriminatoriu de la intrare inca era afisat.
Discutiile avute in incinta barului au fost inregistrate cu un reportofon.
Cazul a fost mediatizat de presa locala din Botosani. Astfel, articolul de presa publicat in data de
07.12.2002, in cotidianul “Monitorul de Botosani’’, cu titlul “Acces interzis rromilor’’, precizeaza
faptul ca: «In doua baruri din municipiul Botosani252 nu sunt serviti botosanenii de etnie
roma… Angajatii celor doua baruri sustin… ca nu sunt serviti doar romii recalcitranti si cei care de-a
lungul timpului au produs numeroase stricaciuni». De asemenea, potrivit aceluiasi articol de presa,
purtatorul de cuvant al patronului barului Casablanca precizeaza ca «reprezentantii etniei (romilor
– n.n.) care sunt oameni la locul lor sunt serviti fara nici un fel de probleme».

Vezi pentru detalii Studii privind nediscriminarea; Jurisprudenta Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii,
Editura All Beck, 2003.
Cel de-al doilea bar este “Complex Moldova”; vezi raport CRISS vs. Complex Moldova – Botosani: www.romanicriss.org

II. De Jure
Legea 48/2002, pentru aprobarea OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare, prevede la: art. 10: “Constituie contraven ie, conform prezentei
ordonan e, dac fapta nu intr sub inciden a legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui
grup de persoane din cauza apartenen ei acestora ori a persoanelor care administreaz persoana
juridic la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie
defavorizat , respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orient rii sexuale a persoanelor
în cauz prin: f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite
de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice al i prestatori de servicii, indiferent
dac sunt în proprietate privat sau public ”; Art. 18: „Constituie contraven ie, conform prezentei
ordonan e, interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane în locurile publice
din cauza apartenen ei acestora la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social
sau la oricare alt categorie defavorizat , respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau
orient rii sexuale a persoanelor în cauz "; Art. 19: “Constituie contraven ie, conform prezentei
ordonan e, dac fapta nu intr sub inciden a legii penale, … acel comportament care are ca scop
sau vizeaz atingerea demnit ii ori crearea unei atmosfere… , degradante, umilitoare sau
ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunit i i legat
de apartenen a acestora la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o
categorie defavorizat ori de convingerile, sexul sau orientarea sexual a acestuia";
III. Interventia Romani CRISS si continuitatea
In data de 04.02.2003, Romani CRISS a formulat plangere la Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii (CNCD)253, privind refuzarea accseului tinerilor romi in barul Casablanca
din Botosani. Prin Hotararea nr. 97/08.04.2003, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
a dispus urmatoarele:“Faptele prezentate constituie acte de discriminare, conform art. 2 alin. 2, art.
10 (f), art. 18, art. 19 din OG 137/2000 – privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare si completata prin HG nr. 1514/2002” si de asemenea, “Masura sanctionarii cu
amenda contraventionala in cuantum de 2 milioane (aproximativ 60 Euro – n.n.)” ce “va fi aplicata
SC <Casablanca> situata in strada Unirii, localitatea Botosani”.

Plangerea are numarul de iesire 10/04.02.2003.

II.3. Cazuri de discriminare in accesul la locuri publice nesanctionate
contraventional
27. Cazul CRISS vs. Dumars Bucuresti: discriminare in accesul la locuri deschise publicului
larg
Romani CRISS

I. De Facto
In seara zilei de 04.01.2003, D.D. si C.B., cetateni romani de etnie roma, au intentionat sa intre in
discoteca Dumars, situata in Complexul Studentesc Regie din Bucuresti, cu scopul de a beneficia
de acelasi servicii oferite publicului larg si studentilor.Dorind sa intre, unul dintre bodyguarzii aflati
la intrare le-a cerut sa prezinte carnetele de student, in lipsa carora nu ar fi avut acces in discoteca.
Domnul D.D. a prezentat actele si legitimatia de student, dar in ciuda acestui fapt, bodyguardul a
solicitat celor doi «sa plece si sa se plimbe in alta parte pentru ca in Dumars nu vor intra».
Bodyguardul le-a spus, asa cum reiese din declaratiile celor doi tineri : «chiar daca aveti carnete
(de student – n.n.) nu aveti ce cauta aici ». Incercand sa afle motivul refuzului, bodyguardul l-a
bruscat pe domnul D.D., impingandu-i pe amandoi tinerii spre iesire. C.B. nu a mai avut timp sa
arate legitimatia pentru ca bodyguardul deja ii impinsese afara. In tot acest timp, alte persoane
intrau in discoteca fara sa intampine vreo problema sau refuzul bodyguarzilor.
Cei doi tineri au tenul inchis. Domnul D.D. este student la Facultatea de Sociologie si Asistenta
Sociala, sectia Asistenta Sociala, anul IV, Universitatea Bucuresti, iar domnul C.B. este elev la
Grupul Scolar Agricol Dragalina - Calarasi, urmand cursurile seral ale scolii, cei doi fiind si
colaboratori ai organizatiei Romani CRISS in diferite activitati profesionale avand un comportament
ireprosabil.
II. De Jure
Legea 48/2002, pentru aprobarea OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare, prevede la:art. 10: “Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e,
dac fapta nu intr sub inciden a legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de
persoane din cauza apartenen ei acestora ori a persoanelor care administreaz persoana juridic
la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat ,
respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orient rii sexuale a persoanelor în cauz
prin:- f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de
magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice al i prestatori de servicii, indiferent
dac sunt în proprietate privat sau public ”;Art. 18: „Constituie contraven ie, conform prezentei
ordonan e, interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane în locurile publice
din cauza apartenen ei acestora la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social
sau la oricare alt categorie defavorizat , respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau
orient rii sexuale a persoanelor în cauz "; Art. 19: “Constituie contraven ie, conform prezentei
ordonan e, dac fapta nu intr sub inciden a legii penale, … acel comportament care are ca scop
sau vizeaz atingerea demnit ii ori crearea unei atmosfere… , degradante, umilitoare sau
ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunit i i legat
de apartenen a acestora la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o
categorie defavorizat ori de convingerile, sexul sau orientarea sexual a acestuia".

III. Interventia CRISS si Hotararea CNCD
In data de 24.02.2003, Romani CRISS a formulat plangere la Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii (CNCD)254, privind refuzarea accesului celor doi tineri romi in Discoteca
«Dumars» din Bucuresti. Prin Hotararea nr. 195/01.07.2003, Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii a dispus urmatoarele:Faptele, asa cum au fost prezentate,nu imbraca forma ceruta de
O.G. 137/2000 - privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile
si completarile ulterioare, iar printre atributiile Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii
nu se regaseste solutionarea obiectului petitiei, conform HG nr. 1194/2001 – privind organizarea si
functionarea Consiliului National pentru Combatarea Discriminarii, modificata si completata prin
HG nr. 1514/2002.
In aceeasi hotarare se precizeaza ca in urma verificarilor efectuate la discoteca Dumars se
constata ca accesul in local este perims tuturor persoanelor, daca respecta conditiile afisate la
intrare, respectiv tinuta decenta, sa aiba carnet de student, sa nu aiba asupra lor droguri sau arme
de orice fel si/sau sa nu fie in stare de ebrietate. Cu un numar de patru voturi pentru si doua
impotriva, prin hotararea Colegiului Director al CNCD s-a retinut nu s-au constat fapte de
discriminare.
In analiza faptelor, Colegiul Director mentioneaza ca nu se poate afirma cu exactitate existenta sau
inexistenta unor acte si/sau fapte de discrimianre bazate pe criteriul apartenentei la o anumita
categorie, asa cum prevedere art. 2 alin. 1 si 2 din OG. 137/2000 aprobata si modificata prin Legea
48/2002.255 Pe de alta parte, in ceea ce priveste cele doua voturi impotriva, se mentioneaza ca
motivatia aceastora a constat in faptul ca investigarea faptelor prezentate in petitia primita nu a fost
facuta in sensul probarii declaratiilor depuse la dosar.
Cel putin din modul in care este redactata aceasta Hotarare nu rezulta ca investigatiile au
confirmat faptul ca refuzul aceastor persoane s-a datorat nerespectarii conditiilor interne impuse de
discoteca Dumars. Dimpotriva, in momentul refuzului nu s-a invocat tinuta indecenta, lipsa
carentului de student, detinerea de droguri, arme s-au starea de ebrietate. Din acest punct de
vedere Hotararea Colegiului Director nu aduce nici o clarificare, importanta pentru solutionarea
cazului, de altfel.
In redactarea plangerii formulate de Romani CRISS, s-a mentionat faptul ca pe de o parte, datorita
tenului si infatatisarii exterioare, bodyguardul ar fi putut aprecia in mod subiectiv ca cei doi apartin
minortiatii etnice rome iar de pe alta parte bodyguardul le-a spus, asa cum reiese din declaratiile
celor doi tineri : «chiar daca aveti carnete (de student – n.n.) nu aveti ce cauta aici”. Incercand sa
afle motivul refuzului, bodyguardul l-a bruscat pe domnul D.D., impingandu-i pe amandoi tinerii
spre iesire. Acest fapt denota in mod evident faptul ca cei doi tineri indeplineau cerintele interne
dar intrarea lor era conditionata de vointa subiectiva si discriminatorie a bodyguard-ului,
manifestata de altfel expres. Intr-adevar acesta nu a mentionat un anumit criteriu, in cazul nostru
apartenenta etnica. Insa lipsa unui criteriu explicit nu presupune autormat lipsa discriminarii.
Din acest punct de vedere, definitia din Articolul 2 al Ordonantei 137/2000 aprobata si modificata
prin Legea 48/2002 nu este limitativa, spre deosebire de definitia modificata prin Ordonata 77/2003
aprobata si modificata prin Legea 27/2004. Astfel, la data plangerii depuse de Romani CRISS, era
in vigoare definitia din Ordoanta 137/2000 care defineste discriminarea in baza criteriilor expres
enumerate in actul normativ dar si a altor criterii implicite prevazute in textul de lege prin sintagma

Plangerea are numarul de iesire 33/24.02.2003.
Vezi Hotararea Colegiului Director nr.195 din 01.07.2003

„sau orice alt criteriu”.256 In speta noastra, daca in privinta criteriul etnic, ar fi un element complex
de probat, cel putin culoarea ar fi putut fi un criteriu discriminatoriu. Avand in vedere ca altor
persoane li se permitea accesul in discoteca, este evident ca prin actiunea intentionata a
respectivului bodyguard celor doi tineri li s-a restrans exercitarea unui drept recunoscut de lege. In
acest sens, cel putin asa cum reiese din Hotararea adoptata, investigatiile CNCD au fost
insuficiente si neclare din moment ce Colegiul Director retine ca: „… nu se poate afirma cu
exactitate existenta unor acte si /sau fapte de discriminare bazate pe criteriul apartenentei la o
anumita categorite… ”
O investigatie efectiva a spetei ar fi dus la o analiza mult mai eficienta in sensul considerarii
faptelor prezentate ca fiind discriminare si snactionarea implicita a acesteia.
28. CRISS vs Discoteca Stefanesti: discriminare in accesul la locuri deschise publicului larg
I. De facto

Romani CRISS

In seara zilei de 07.06.2003, intre orele 22.00 – 23.00, R.V. si T.D., cetateni romani de etnie roma,
au incercat sa intre in discoteca situata in localitatea Stefanesti, judetul Botosani.
Potrivit declaratiilor acestora, in momentul in care R.V. a dorit sa achite costul biletelor de
intrare257, doua persoane care incasau banii la intrarea in doscoteca au mentionat catre tinerii
romi : «stai sa vad daca va primeste Doinita» (este vorba de Ianos Doina, vanzatoarea de la bar –
n.n.)258. Vanzatoarea de la bar, Ianos Doina, asa cum reiese din declaratiile celor doi tineri si ale
martorilor prezenti la eveniment259, «a inceput sa tipe la baietii care stateau la usa : ‘’v-am spus sa
nu primiti nici un tigan in discoteca?’’», dupa care s-a indreptat catre cei doi tineri romi
spunandu-le: «iesiti afara tiganilor ; in discoteca mea nu intra nici un tigan ; nu vedeti ce
scrie, este club privat, fac ce vreau, afara cu voi»260. Apoi s-a indreptat catre T.D. si a inceput
sa il traga de bluza, impingandu-l afara.
Martorul F.B., prezent la eveniment, precizeaza in declaratia sa ca fata de refuzul celor doi tineri
romi de a avea acces in discoteca din localitatea Stefanesti, a incercat sa discute cu vanzatoarea
de la bar, Ianos Doina, aceasta mentionand catre el : «...ia-ti tiganii de aici si fa-le discoteca la
tine acasa»261. De asemenea, celalalt martor, S.O.L., precizeaza in declaratia sa ca a vazut cum
celor doi tineri le-a fost refuzat accesul de catre Ianos Doina, precum si faptul ca F.B. a incercat sa
discute cu ea, aceasta refuzand, precizandu-i sa-si ia tiganii si sa le faca discoteca acasa262.

OG 137/2000, in Art. 2 prevede: “Prin discirminare se intelege orice deosebire, excludere, restric ie sau preferin , pe
baz de ras , na ionalitate, etnie, limb , religie, categorie social , convingeri, sex sau orientare sexual , apartenen la o
categorie defavorizat sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înl turarea recunoa terii, folosin ei
sau exercit rii, în condi ii de egalitate, a drepturilor omului i a libert ilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege,
în domeniul politic, economic, social i cultural sau în orice alte domenii ale vie ii publice.”
Costul unui bilet de intrare fiind de 5.000 lei/pers ;
A se vedea in acest sens declaratiile victimelor R.V. si T.D., existente la dosarul Romani CRISS;
Martorii prezenti la eveniment sunt: F.B., consilier local pe problemele romilor in cadrul Primariei Stefanesti, judetul
Botosani, si S.O.L.;
Vezi declaratiile victimelor R.V. si T.D., existente la dosarul organizatiei;
Vezi declaratia martorului F.B.;
Vezi declaratia martorului S.O.L.;

II. De Jure
Legea 48/2002, pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 137/2000, privind prevenirea si
sanctionarea tuturor formelor de discriminare, prevede la:
Art. 10: “Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, dac fapta nu intr sub inciden a
legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenen ei
acestora ori a persoanelor care administreaz persoana juridic la o anumit ras , na ionalitate,
etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat , respectiv din cauza convingerilor,
vârstei, sexului sau orient rii sexuale a persoanelor în cauz prin:
...f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine,
hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice al i prestatori de servicii, indiferent dac sunt în
proprietate privat sau public ;
Art. 18: ”Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, interzicerea accesului unei
persoane sau al unui grup de persoane, în locurile publice din cauza apartenen ei acestora la o
anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la oricare alt categorie
defavorizat , respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orient rii sexuale a persoanelor
în cauz ."
Art. 19: “Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, dac fapta nu intr sub inciden a
legii penale, … acel comportament care are ca scop sau vizeaz atingerea demnit ii ori crearea
unei atmosfere… , degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui
grup de persoane sau unei comunit i i legat de apartenen a acestora la o anumit ras ,
na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat ori de convingerile,
sexul sau orientarea sexual a acestuia."
III. Interventia CRISS si solutionarea de catre CNCD
Romani CRISS si-a manifestat protestul fata de aceasta practica a societatilor comerciale privind
excluderea unei categorii de cetateni de a avea acces in locurile destinate publicului larg in
Romania, inca din anul 2000.
In speta de mai sus, in data de 28.10.2003 Romani CRISS a adresat Plangerea nr 3635 catre
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, mentionand incalcarea unor prevederi din OG
137/2000.
Prin Hotararea nr. 376 din data de 02.12.2004, Colegiul Director al Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii a dispus ca: “faptele, asa cum au fost prezentate, nu imbraca forma
ceruta de OG nr. 137/2000 – privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu
modificarile si completarile ulterioare, iar printre atributiile Consiliului National pentru Combaterea
Discriminarii nu se regaseste solutionarea obiectului petitiei… .”.
IV. Continuitatea problemei
Avand in vedere evenimentele petrecute in seara zilei de 07.06.2003, privind ingradirea accesului
unor tineri romi intr-un loc destinat publicului larg, precum Hotararea Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii, Romani CRISS va organiza in continuare noi actiuni de testare a
discriminarii la discoteca situata in localitatea Stefanesti, judetul Botosani, iar in situatia in care
ingradirea accesului romilor persista, va fi introdusa o actiune civila in justitie pentru repararea
prejudiciului cauzat.

Discriminare in accesul la mijloace de transport: taxi
29. Cazul CRISS vs. Taxi 2000: discriminare in accesul la mijloace de transport – taxi
Romani CRISS

I. De Facto
In seara zilei de 01 septembrie 2003, in jurul orelor 22.30 unui anagajat de etnie roma al
organizatiei Romani CRISS i-a fost refuzat accesul intr-un taxi apartinand Companiei de taximetre
“Taxi 2000”. In jurul orelor 22.30, domnul C.B., angajat al Romani CRISS, dupa terminarea
programului de serviciu, a efectuat o comanda prin telefon la Compania “Taxi 2000”, prin care a
solicitat o masina la sediul organizatiei. Dispecera de serviciu i-a comunicat ca “in 7 minute
soseste masina cu indicativul 186”. Dupa aproximativ 5 minute domnul C.B. a coborat, si la un
moment dat a sosit masina cu indicativul 186, al carei sofer a incetinit autoturismul, iar cand l-a
vazut pe domnul Cristian Buceanu la adresa indicata de dispecera, si-a continuat drumul fara a
onora comanda. Ulterior, in prezenta colegilor si a directorului executiv al organizatiei s-a contactat
telefonic dispeceratul companiei Taxi 2000, pentru a cere explicatii cu privire la atitudinea soferului.
Dispecera, sefa de tura, l-a rugat sa astepte la telefon, dupa care a revenit spunandu-i ca motivul
pentru care nu a oprit masina a fost ca nu prezinta garantie: “imi pare rau, dar nu prezentati
garantie”263.
II. Interventia CRISS si solutionarea cazului
In data de 2 septembrie 2003, Romani CRISS a emis un comunicat de presa denuntand
tratamentul discriminatoriu al angajatilor firmei de taximetrie si solicitand institutiilor abilitate «sa
aplice prevederile legale in acest caz si sa nu mai permita incalcarea principiilor fundamentale
enuntate in Constitutie si in legea anti-discriminare, privind tratamentul egal intre cetateni»264. De
asemenea, in data de 3 septembrie Romani CRISS a sesizat Oficiul pentru Protectia
Consumatorilor al Municipiului Bucuresti (OPCMB), Autoritatea Nationala pentru Protectia
Consumatorilor (ANPC) si Primaria Municipiului Bucuresti265, prin care s-a solicitat luarea masurilor
corespunzatoare, in vederea tragerii la raspundere a Companiei de Taximetrie “Taxi 2000” si a
taximetristului, cu scopul de a sanctiona, conform prevederilor legale, astfel de manifestari
discriminatorii in ceea ce priveste serviciile publice de transport, respectiv suspendarea dreptului
de functionare in masura in care serviciile oferite contravin prevederilor legale in materie.
Tot in data de 5 septembrie 2003, Romani CRISS a inaintat Plangere la Consiliul National pentru
Combatearea Discriminarii, impotriva companiei de taximetre “Taxi 2000”, potrivit art. 2 alin. 3 si
art. 10 lit. g din OG 77/2003, pentru modificarea si completarea OG 137/2000, privind prevenirea si
sanctionarea tuturor formelor de discriminare266. Autoritatea Nationala pentru Protectia
Consumatorilor (ANPC), a raspuns oficial Romani CRISS in data de 11.09.2003267, in sensul ca
reclamatia transmisa a fost inaintata Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.

A se vedea in acest sens declaratia d-lui Cristian Buceanu, existenta la dorasul Romani CRISS;
Citat din Comunicatul de presa emis de Romani CRISS in data de 2 septembrie 2003;
Sesizarile au numerele de iesire 312, 311, 310/03.09.2003;
Plangerea are nr. de inregistrare 2990/05.09.2003; pentru textele de lege pa care s-a intemeiat Plangerea, vezi Cap. III;
Raspunsul are numarul 3157/11.09.2003; vezi dosar CRISS vs. Taxi 2000, existent la organizatie, raspuns ANPC;

In schimb, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti (OPCMB) precizeaza in
raspunsul nr. 4440/19.09.2003, transmis catre Romani CRISS268, ca “… o echipa a OPCMB s-a
deplasat la sediul Companiei (Taxi 2000 – n.n.), constatand urmatoarele: Din declaratia scrisa a
dispecerei, sefa de tura, reiese ca faptul relatat este real, motivul pentru care taximetristul a refuzat
accesul domnului Cristian Buceanu fiind acela ca “persoana era intr-o stare avansata de ebrietate”;
de asemenea, dispecera s-a oferit sa ii trimita alta masina pe care Cristian Buceanu a refuzat-o;
Soferul a fost penalizat pe loc cu 6 ore de catre sefa de tura; Din declaratia scrisa a conducerii
societatii rezulta ca “persoana care a solicitat serviciul se afla intr-o stare avansata de ebrietate”,
iar potrivit aceleiasi declaratii “soferul are pe rol un proces cu doi clienti pe care i-a luat la comanda
in stare de ebrietate si acestia i-au pus doua sabii la gat… ”;
Potrivit concluziilor echipei OPCMB, taximetristul a procedat in litera legii, refuzand “transportul
unui client aflat in stare avansata de ebrietate, sau aflat in stare de a dezvolta o situatie
conflictuala”, potrivit prevederilor legii269 preferand sa suporte contravaloarea carburantului
consumat prin nepreluarea cursei comandate si eventualele sanctiuni administrative dictate de
conducerea societatii”. In finalul raspunsului, OPCMB precizeaza faptul ca dupa efectuarea
controlului “s-a dispus masura ca acest caz sa faca obiectul unui instructaj cu toti angajatii
companiei, insistandu-se in mod special asupra comportamentului taximetristilor fata de clientii de
presupusa etnie roma, atitudine care pe viitor sa previna suspiciuni similare, prin explicitarea clara
a motivului pentru care se refuza cursa”.
Avand in vedere raspunsul transmis de OPCMB, starea de fapt a cauzei, precum si modul de
solutionare a sesizarii adresate, in data de 24.09.2003 Romani CRISS a revenit cu o noua sesizare
in atentia OPCMB si ANPC, facand urmatoarele precizari270: locul unde s-a efectuat comanda,
respectiv strada Buzesti, nr. 19, nu este o casa particulara, ci este sediul organizatiei Romani
CRISS271. In data de 01 septembrie, la orele 22.30, la sediul organizatiei in afara de domnul
Cristian Buceanu, se aflau si domnii Costel Bercus – Director Executiv, Adrian Vasile – Director
Financiar si Daniel Radulescu – asistent program, Departamentul Sanitar. Din constatarile facute
de inspectorii OPCMB reiese faptul ca Cristian Buceanu se afla intr-o stare de ebrietate avansata,
ceea ce da dreptul soferului de taxi sa refuze comanda. In acelasi timp tragem concluzia ca
angajatii Romani CRISS, conform raspunsului transmis de OPCMB, parasesc locul de munca intro “stare avansata de ebrietate”;
Avand in vedere faptul ca Romani CRISS este o organizatie respectabila (in anul 1998 Statele
Unite ale Americii si Uniunea Europeana a acordat organizatiei Romani CRISS “Premiul pentru
Democratie si Societate Civila”, ca o recunoastere a contributiei sale la promovarea valorilor
democratice in Romania), consideram ca aceste “constatari”, ale OPCMB, aduc grave atingeri la
demnitatea si prestigiul castigat in cei zece ani de activitate a organizatiei Romani CRISS; Romani
CRISS isi manifesta indignarea fata de modul in care a fost solutionata sesizarea depusa, avand in
vedere ca echipa OPCMB, care a efectuat controlul, nu a luat o declaratie scrisa si victimei
discriminarii, domnul Cristian Buceanu, cu privire la starea de fapt, si nici martorilor la cazul
prezentat; Inspectorii OPCMB au tinut cont doar de declaratiile date de angajatii companiei, care
era si firesc sa gaseasca o “scuza”; de asemenea, o alta contradictie care rezulta din raspunsul
transmis de OPCMB este si faptul ca dispecerea de serviciu s-a oferit sa ii trimita alta masina
vezi dosar CRISS vs. Taxi 2000, existent la organizatie, raspuns OPCMB;
Raspunsul OPCMB face referire la prevederile cap. 6, art. 52, lit B, pct. n din Legea 38/2003, privind transportul in regim
de taxi si in regim de inchiriere;
Scrisoarea are nr. 354/24.09.2003; OPCMB este institutia subordonata ierarhic Autoritatii Nationale pentru Protectia
Consumatorilor (ANPC);
Acest fapt este vizibil publicului deoarece la numarul 19 este afisata denumirea organizatiei si adresa pe un panou avand
dimensiuni de aproximativ 1,30 m lungime si 60 cm latime; in seara zilei de 1 septembrie 2003, in momentul in care astepta
masina comaniei “Taxi 2000”, domnul Cristian Buceanu se afla in fata acestui panou;

domnului Cristian Buceanu. Odata ce acesta fusese refuzat pe motiv ca se alfa “intr-o stare
avansata de ebrietate”, exista un alt serviciu pus la dispozitie pentru persoane aflate in stare
avansata de ebrietate?; sau mai bine zis: cum s-a stabilit faptul ca domnul Cristian Buceanu se afla
intr-o astfel de stare? de ce soferul care a refuzat comanda, desi a actionat in “litera legii”, a fost
penalizat pe loc cu 6 ore de catre sefa de tura?, potrivit aceluiasi raspuns emis de OPCMB.” Cazul
a fost larg mediatizat in presa centrala.
Colegiul Director al Consiliul Natioanal pentru Combatera Discriminarii a hotarat ca faptele
prezentate nu constituie discriminare. Pe de alta parte, Autoritatea Nationala pentru Protectia
Comsumatorilor-Oficiul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti prin adresa cu nr.
5070/20.10.2003 a raspuns Romani CRISS mentionand ca in urma controlulu a fost dispusa
masura de analizare cazului cu toti taximetristii societatii....si ca urmare a situatiei create
taximetristul implicat in acest caz si-a dat demisia.272

Citat din Adresa nr.5070/20.10.2003

II.4. Concluzii
Trecand in revista sanctiunile dispuse de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii in
cazuri privind discriminarea persoanelor de etnie roma in accesul la locuri publice (deschise
publicului larg) remarcam in cazul CRISS vs. Complex Moldova, prin Hotararea nr. 165/27.05.2003
masura sanctionarii cu amenda contraventionala in cuantum de 8 milioane, in cazul CRISS si
Karma Cluj pr in Hotararea nr. 118 din 07.05.2003 s-a dispus sanctionarea contravenientului cu
amenda in cuantum de 5.000.000 lei, in cazul CRISS si SC Beni Carmen SNC prin Hotararea nr.
96/08.04.2003 s-a dispus sanctionarea contravenientei cu amenda in cuantum de 4.000.000 lei”, in
cazul CRISS vs. Casablanca Botosani prin Hotararea nr. 97/08.04.2003 s-a dispus masura
sanctionarii cu amenda contraventionala in cuantum de 2 milioane lei.
In cazul CRISS vs. Number One Roman prin Hotararea nr. 155/15.05.2003, Consiliul National
pentru Combaterea Discriminarii a dispus masura sanctionarii cu avertisment. In cazul CRISS vs.
Vox Pop din Foscani prin Hotararea 126 din 13.05.2003 a hotarat sanctionarea cu avertisment a
SC Voc Club SRL. In cazul Guiness Pub and Green Club prin hotararea nr. 287 din 28.08. 2003,
Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii a hotarat „sanctionarea cu
avertisment a SC Green Club din Predeal.”
Trebuie urmarit insa si modul in care contravenientii s-au conformat sanctiunilor dispuse de
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.
In cazul CRISS vs. Complex Moldova, in data de 07.07.2003, SC. Aurelu SRL cheama in judecata
Consliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru contestarea procesului verbal de
constatare si snactionare a contraventiei in Dosarul nr.7061/2003, pe rolul Judecatoriei Botosani.
Instanta a retinut ca prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr.
0000018/2003, incheiat in data 28.05.2003 de catre CNCD, a fost aplicata amenda in cuantum de
8 milioane lei petentei SC Aurelu SRL pentr savarsireea contraventiilor prevazute la art.10 lit f si
art. 2 alin2 din OG 137/2000, aprobata si modificata prin Legea 48/2002. Urmare audierii
martorilor, a concluziilor reclamantei, si a reprezentantului CNCD, instanta a admis in parte
plangerea contraventionala formulata de petenta SC Aurelu SRL impotriva procesului verbal de
contraventie, dispunand inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea „avertisment”.
Hotararea instantei a ramas definitiva, prin nerecurare in termenul legal de 15 zile.273
In cazul CRISS si Karma Cluj prin Hotararea nr. 118 din 07.05. 2003 s-a s-a dispus sanctionarea
contravenientului cu amenda in cuantum de 5.000.000 lei. Urmare a acestei hotarari a fost incheiat
procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei din data de 12.05.2003, de catre AD,
membru in Colegiul Director al CNCD, fiindu-i comunicat contravenientei in termen legal,ulterior
incheierii lui. Contravenienta a achitat amenda contraventionala.274
In cazul CRISS si Beni Carmen SRL, in data de 16.06.2003, SC. Beni Carmen SRL cheama in
judecata Consliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru contestarea procesului verbal
de constatare si snactionare a contraventiei in Dosarul nr.4175/2003, pe rolul Judecatoriei Buzau.
Instanta a retinut ca prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr.
0000008/2003, incheiat in data 09.05.2003 de catre CNCD, a fost aplicata amenda in cuantum de
4 milioane lei petentei SC Beni Carmen SRL pentru savarsireea contraventiilor prevazute la art.10
lit f, art.18 si art. 19 din OG 137/2000, aprobata si modificata prin Legea 48/2002. Urmare audierii
martorilor, a concluziilor reclamantei, si a reprezentantului CNCD, instanta a admis in parte
Citat din Studii privind nediscriminarea, Jurispurudenta Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Editura All
Beck, 2003, pag.55.
Idem, pag. 80.

plangerea contraventionala formulata de petenta SC Beni Carmen SRL impotriva procesului verbal
de contraventie, dispunand inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea
„avertisment”. Hotararea instantei a ramas definitiva, prin nerecurare in termenul legal de 15
zile.
In cazul CRISS vs. Casablanca Botosani, in data de 07.07.2003, SC. Prodal Plus SRL cheama in
judecata Consliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru contestarea procesului verbal
de constatare si snactionare a contraventiei in Dosarul nr.7062/2003, pe rolul Judecatoriei
Botosani. Instanta a retinut ca prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr.
0000007/2003, incheiat in data 09.05.2003 de catre CNCD, a fost aplicata amenda in cuantum de
2 milioane lei petentei SC Prodal Plus SRL pentru savarsirea contraventiilor prevazute la art.10 lit f,
art. 2 alineat 2, art.18 si art. 19 din OG 137/2000, aprobata si modificata prin Legea 48/2002.
Urmare audierii martorilor, a concluziilor reclamantei, si a reprezentantului CNCD, instanta a admis
in parte plangerea contraventionala formulata de petenta SC Prodal Plus SRL impotriva procesului
verbal de contraventie, dispunand inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea
„avertisment”. Hotararea instantei a ramas definitiva, prin nerecurare in termenul legal de 15 zile.276
Analizand situatia sanctiunilor aplicate de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii din
primsa proceselor verbale de constatare si a plangerilor contraventionale aferente, o singura
sanctiune cu amenda contraventionala in cuantum de 5.000.000 lei a fost achitata de
contravenient, restul sanctiunilor cu amenda contraventionala (8 milioane, 4 milioane respectiv 2
milioane) fiind inlocuite de catre instantele de judecata in avertisment. In alte trei situatii, procesele
verbale nu au fost constestate, intru-cat sanctiunea dispusa de CNCD a fost avertisment.
Este injust, ca dupa o perioada de 3 ani de la adoptarea unei legislatii anti-discriminare in
Romania, abordarea institutiilor si in special a instantelor de judecata, in ceea ce priveste
sanctionarea discriminarii sa fie aceea de prevenire, invocandu-se probabil noutatea domeniului,
situatia socio-economica sau necesitatea de informare a publicului. Consideram ca motivarea
Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii prezentata in Raportul Anual pentru perioada
2002 de a nu aplica sanctiuni nu ar mai trebuie sa fie relevanta si mai mult ar trebui ca la radul sau,
aceasta institutie sa joace un rol pro activ in educarea publicului dar in special a autoritatilor
publice si a institutiilor specializate precum instantele de judecata in ceea ce priveste importanta
ne-discriminarii277 si faptul ca in fond discirminarea reprezinta o atingere adusa demnitatii umane,
care in anumite conditii este echivalenta cu tratament degradant, in sensul Articoloului 3 privind
Interzicerea Torturii din Conventia Europeana a Drepturilor Omului278.

Idem, pag. 52.
Idem, pag. 59.
Raportul de Activitate, perioada 1.08.2002-31.12.2002, Guvernul Romaniei, Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii: "Noutatea domeniului coroborata la situa ia socio-economica si culturala din spa iul romanesc, precum si la
direc iile strategice de implementare pe plan european au determinat o abordare a problemelor nediscriminarii bazata in
special pe informare si prevenire. Conform acestei abord ri, CNCD si-a fixat ca obiectiv de actiune informarea in primul rând
a persoanelor fizice si juridice despre efectele legii privind nediscriminarea si apoi sa uzeze de atributele sale sanc ionatorii.
In aceste condi ii, nu au fost aplicate sanc iuni sau amenzi pana la sfarsitul anului 2002"
Vezi in acest sens Decizia Curtii Europene a Drepturilor Omului in Cazul Asiaticilor din Afirca de Est impotriva Marii
Britanii, prin care Curtea considera faptul ca discriminarea rasiala constituie un tratament degradant in sensul Art. 3 al
Conventiei Europene a Drepturilor Omului: „Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau
degradante”.

II.5. Discriminare in anunturi publicitare privind vanzarea sau inchirierea de
imobile cu destinatie de locuinta: prevederi legale
Ordonanta 137/2000279 privind prevenirea si sanc ionarea tuturor formelor de discriminare se
refera in Capitolul II, Sec iunea a II-a, la accesul la serviciile publice administrative i juridice, de
s n tate, la alte servicii, bunuri i facilit i. Astfel,
Art. 10. - Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, dac fapta nu intr sub inciden a legii penale,
discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenen ei acestora ori a persoanelor care
administreaz persoana juridic la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie
defavorizat , respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orient rii sexuale a persoanelor în cauz prin:
c)280 refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destina ie de locuin , cu excep ia situa iei în care
aceast restrângere este justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate i
necesare;

II.6. Sanctiuni in cazuri de discriminare privind anunturi referitoare la vanzarea
sau inchirierea de imobile
30. Cazul CRISS vs. Romania Libera: discriminare in anunturi publicitare
Romani CRISS

I. De facto
In perioada 26 – 27.09.2002, ziarul “Romania Libera” a publicat la rubrica “Inchirieri Oferte”, un
anunt cu un caracter vadit discriminatoriu privind apartenenta etnica, avand urmatorul continut:
„Particular, inchiriez garsoniera mobilata, 60USD/ luna, 1 an nticipat, exclus romi”.
II. De jure
Legea nr. 148/2000, privind publicitatea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 359 din 2
august 2000, prevede la art. 6 lit. d urmatoarele: “Se interzice publicitatea care include discriminari
bazate pe rasa, sex, limba, origine, origine sociala, identitate etnica sau nationalitate”. Acelasi
articol lit. f dispune : “Se interzice publicitatea care aduce prejudicii imaginii, onoarei , demnitatii si
vietii particulare a persoanelor”. Art. 18 din aceiasi lege prevede ca “Autorul, realizatorul de
publicitate si reprezentantul legal al mijlocului de difuzare raspund solidar cu persoana care isi face
publicitate in cazul incalcarii prevederilor prezentei legi”. Anuntul in cauza, prin continutul sau,
incalca dispozitiile legale, deoarece include discriminari bazate pe identitate etnica. Mentiunea
“exclus romi” este obiectul discriminarii in acest caz.
Dar, Legea 148/2000 defineste termenul de publicitate in articolul 4: ”Prin publicitate se intelege
orice forma de prezentare a unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber profesioniste
avand ca scop promovarea de bunuri si servicii, de drepturi si obligatii.” Pe parcursul anului 2001,
in cazul CRISS vs. Anuntul de la la Z, s-a monitorizat publicarea unor anunturi discriminatorii
precum: „Inchiriez camera la curte, exclus romi”, Garsoniera nemobilata pentru tineri casatoriti,
Ordonanta 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobata prin Legea 48/2002,
modificata prin Ordonanta 77/2003 aprobata prin legea 27/2004
Art. 10, Lit. c, este redat astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de Guvern nr.77/2003

exclud romi sau straini”, „Inchiriez garsoniera Dristor, cu telefon, termen lung, exclus romi, rog
seriozitate”; Angajam muncitori necalificati in domeniul constructiilor, exclus romi”.281 In cazul
CRISS vs. Anuntul Telefonic au fost monitorizate publicarea unor anunturi la rubricile “Oferte de
munca” precum: “Total Protect angajeaza paznici in conditiile legii 18/1996, Exclus romi, salariul
1.700.000 – 2.500.000; 659 37 65”.282
In aceste cazuri s-au depus plangeri intemeiate pe articolul 6 lit.d din legea 148/2000. Atat Primaria
Municipiului Bucuresti cat si Avocatul Poporului au considerat ca astfel de anunturi nu intra sub
incidenta Legii 148/2000, deoarece anunturile de angajare precum si cele de vanzare sau
inchiriere din ziarele publicitare nu constituie publicitate. In opinia Romani CRISS, prin publicarea
unor astfel de anunturi se prezinta activitati ce au ca scop promovarea de bunuri si servicii, de
drepturi si obligatii si sunt bazate explicit pe excluderea unui grup de persoane datorita
apartenentei etnice. Totusi, s-a considerat ca aceste articole nu intra sub incidenta Legii, deoarece
activitatile din enunturi nu se incadreaza in categoriile de actvitati din definitia publicitatii.
Articolul 2 aliniat 2 din Legea 48/2002, pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 137/2000, privind
prevenirea si combaterea tuturor formelor de discriminare: Orice comportament activ sau pasiv
care, prin efectele pe care le genereaza, favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui
tratament injust sau degradant o persoana, un grup de persoane sau o comunitate, fata de alte
persoane, grupuri de persoane sau comunitati, atrage raspunderea contraventionala conform
prezentei ordonante, daca nu intra sub incidenta legii penale.”
III. Interventia Romani CRISS
Cu referire la speta prezenta, Romani CRISS, avand in vedere expunerile privind Legea 148/2000,
prezentate anterior, nu a depus plangeri privind incalcarea prevederilor privind Legea publicitatii.
Prin adresa Nr. 708 din 01.10.2002, Romani CRISS a adresat o plangere impotriva ziarului
Romania Libera cu privire la incalcarea prevederilor articolului 2 al.2 din Legea 148/2002. In
aceasta plangere au fost mentionate exemplificativ cu scopul de a contribui la realizarea unei
imagini clare privind cazurile anunturilor publicitare insotite de mentiunea “exclus romi” publicate in
perioada 17-18.09.2001, 18-26.02.2002 in ziarul “Romani Libera”.
IV. Solutionarea cazului
Prin raspunsul cu nr.137 din 23.10.2002, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
mentioneaza: “Potrivit art.2 al.2 din Legea 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern
137/2000, privind prevenirea si combaterea tuturor formelor de discriminare, anunturile publicate in
ziarul “Romania Libera” in data de 17-18.09.2001, prin care o societate comerciala prezenta o
oferta de angajare, precum si cel din data de 18-26.02.2002, referitor la prestari servicii, constituie
fapte de discriminare.
Desi plangerea Romani CRISS nu a cerut sanctionarea ziarului pentru publicarea anunturilor care
la data plangerii erau prescrise, Consiliul National a tinut sa aprecieze, pe de o parte, ca
respectivele anunturi constituie fapte de discriminare potrivit Art.2 al.2 din Legea 48/2002, dar, pe
de alta parte, atrage atentia asupra prescrierii acestora. Mai mult, precizeaza ca ultima fapta
fusese sanctionata, iar potrivit principiului de drept privind unicitatea sanctiunii, oricum Consilul nu
putea aplica o a doua sanctiune.
vezi 2001-Discriminare Etnica in Romania: Raport Anual - Departametul Drepturile Omului, cazul CRISS vs. Anuntul de la
A la Z , 2001 ; Romani CRISS.
vezi idem cazul CRISS vs. Anuntul Telefonic

In schimb, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, referindu-se la faptele care
constituie temeiul plangerii, in acelasi raspuns, mentioneaza:”… In ceea ce priveste anuntul
publicat de ziarul “Romania Libera” in data de 26-27 septembrie 2002, cazul a fost inaintat
Colegiului Director al Coniliului National pentru Combaterea discriminarii, in vederea analizarii si
adoptarii de masuri corespunzatoare”.
Cu privire la acest raspuns, Romani CRISS a transmis o adresa oficiala cu scopul de clarifica
aspectele prevazute in plangere. Aceste precizari cuprind anumite elemente intre care: “Plangerea
cu numar de iesire 708 din 01.10.2002 se intemeiaza in fapt pe aparitia in ziarul “Romania Libera”
in data de 26 si 27 septembrie 2002 a unui anunt discriminatoriu cu referire la minoritatea etnica a
romilor. Aceasta plangere nu isi avea temeiul de fapt in publicarea mai multor anunturi, decat a
unuia singur, cel din data de 26 respectiv 27 septembrie 2002.
Prin prezentarea a doua cazuri in acelasi ziar, se face referinta la politica si practica ziarului
“Romania Libera”. Romani CRISS a considerat ca exemplificarea anunturilor respective poate
contribui la formarea unei imagini obiective si clare cu privire la prezenta in ziarul mentionat, a unor
astfel de anunturi. In acelasi sens s-a mentionat si Raportul de Progres al Comisiei Europene
privind accesiunea Romaniei la Uniunea Europena din anul 2001 care, fara a face referire la ziarul
“Romania Libera”, mentioneaza prezenta acestui gen de anunturi discriminatorii la adresa
minoritatii romilor. De altfel, prezentarea acestora in Plangere se face sub un titlu explicit, respectiv
“Precizari privind ziarul Romania Libera si practici privind anunturi discriminatorii referitoare la romi”
iar ulterior sunt anexate copii dupa respectivele anunturi ca proba a existentei acestora. Este
evident, in sensul exprimat de H.G 1194/2001, potrivit O.G. nr.2/2001, termenul de prescriptie,
potrivit art. 13 al. 1, curge de la data savarsirii faptei si se implineste in 6 luni. Tocmai din acest
motiv cele doua cazuri sunt prezentate cu titlu exemplificativ, asa cum apar ele in Plangere. Mai
mult decat atat, solutionarea, de catre reprezentantii imputerniciti ai Primariei, potrivit Legii
148/2000, a plangerii depuse de Romani CRISS in unul din cazurile mentionate in sesizare,
constituie un precedent in Romania in ceea ce priveste sanctionarea discriminarii. Pana la data
respectiva, 25.04.2002, nu exista nici o alta sanctiune pentru publicarea unui anunt discriminatoriu
pe criteriu etnic, in lipsa Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii care, la data
respectiva nu exista in fapt, desi potrivit O.G. 137/2000 si H.G. 1194/2001 si Legii 48/2002 ar fi
trebuit sa functioneze.”283
In data de 22.10.2002, Romani CRISS a depus plangere cu privire la publicarea acestui anunt
discriminatoriu la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. Prin Hotararea nr.146 din
23.04.2003, Colegiul Director al CNCD hotaraste ca :”faptele prezentate constituie acte de
discriminare conform dispozitiilor art.10 lit.c din OG 137/2000 aprobata si modificata prin Legea
48/2002 si „Directia pentru Asiguararea Respectarii Nediscriminarii va raspunde petentilor… privind
solutionarea petitiilor”. S-a dispus masura sanctionarii cu avertisment.

citat din Adresa Romani CRISS transmia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, cu numar de iesire din

31. Cazul CRISS vs. Cotidianul “ Monitorul de Vrancea” : discriminare in anunturi publicitare
Romani CRISS

I. De facto
In perioada 5 - 11 mai 2003, cotidianul local “Monitorul de Vrancea” publica la rubrica de
“Publicitate”, sectiunea ”case - vile” un anunt prin care se prezenta intentia de a vinde un bun
imobil cu precizarea expresa privind restrictia de vanzare persoanelor care apartin minoritatii etnice
a romilor.Anuntul care a aparut in fiecare numar al cotidianului “Monitorul de Vrancea”, in perioada
5- 11 mai 2003 avea urmatorul continut: “Vand casa batraneasca, 283 mp, Focsani, Str.Plopi, nr 4,
Obor, Nu vindem la rromi.Tel… ”.
II. De Jure
Legea 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 137/2000, privind prevenirea si
sanctionarea tuturor formelor de discriminare prevede la :
Art. 2 alin. 2: “Orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le genereaza,
favorizeaza sau devaforizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o
persoana, un grup de persoane sau o comunitate, fata de alte persoane, grupuri de persoane sau
comunitati, atrage raspunderea contraventionala conform prezentei ordonante, daca nu intra sub
incidenta legii penale.”
Art. 10: „Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, dac fapta nu intr sub inciden a
legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenen ei
acestora ori a persoanelor care administreaz persoana juridic la o anumit ras , na ionalitate,
etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat , respectiv din cauza convingerilor,
vârstei, sexului sau orient rii sexuale a persoanelor în cauz prin: c) refuzul de a vinde sau de a
închiria un teren sau imobil cu destina ie de locuin ”;
III. Interventia Romani CRISS si solutionarea cazului de catre CNCD
Romani CRISS si-a manifestat protestul, inca din anul 2000, fata de aceasta practica a ziarelor din
Romania, privind excluderea unei categorii de cetateni de la inchirierea/vanzarea de bunuri, prin
anunturi publicate la rubricile de Mica Publicitate284. In speta de fata, privind publicarea anuntului
discriminatoriu, Romani CRISS a adresat in data de 12.05.2003, Plangere la Consiliul National
pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), impotriva cotidianului “Monitorul de Vrancea”, cu sediul
in Municipiul Focsani, judetul Vrancea.
Prin Hotararea nr. 262/25.08.2003, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a dispus
urmatoarele:“Faptele prezentate in petitie constituie acte de discriminare, art. 10 lit. c din OG nr.
137/2000 – privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si
completarile ulterioare; “Masura sanctionarii cu avertisment” ce “s-a dispus atat fata de doamna
S.A. in baza art. 10 lit. c. din OG 137/2000, cat si fata de ziarul <Monitorul de Vrancea>, conform
art. 2 alin. 2 din OG 137/2000”.

A se vedea in acest sens: www.romanicriss.org , Baza de Date, Rapoartele de documentare: CRISS vs. Romania Libera,
CRISS vs. Anuntul Telefonic, CRISS vs. Anuntul de la A la Z, CRISS vs. Monitorul de Vrancea;

32. Cazul CRISS vs. Piata de la A la Z Cluj: discriminare in anunturi publicitare
I. De Facto

Romani CRISS

In perioada 3 – 9 iunie 2003, saptamanalul clujean «Piata de la A la Z », publica la rubrica
« Inchirieri - oferte », pagina 62, un anunt prin care se prezinta intentia de a inchiria un bun imobil
cu precizarea expresa privind restrictia de inchiriere persoanelor care apartin minoritatii etnice a
romilor.
Anuntul in cauza avea urmatorul continut: “Inchiriez 2 camere in vila, intrare separata, chiuveta si
apa in camera, fara baie, WC, curte, exclus romi. Tel: … ”285.
II. De Jure
Legea 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 137/2000, privind prevenirea si
sanctionarea tuturor formelor de discriminare prevede la : Art. 2 alin. 2: “Orice comportament activ
sau pasiv care, prin efectele pe care le genereaza, favorizeaza sau devaforizeaza nejustificat ori
supune unui tratament injust sau degradant o persoana, un grup de persoane sau o comunitate,
fata de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitati, atrage raspunderea contraventionala
conform prezentei ordonante, daca nu intra sub incidenta legii penale.”
Art. 10: „Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, dac fapta nu intr sub inciden a
legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenen ei
acestora ori a persoanelor care administreaz persoana juridic la o anumit ras , na ionalitate,
etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat , respectiv din cauza convingerilor,
vârstei, sexului sau orient rii sexuale a persoanelor în cauz prin:c) rfuzul de a vinde sau de a
închiria un teren sau imobil cu destina ie de locuin ”;
III. Interventia CRISS si solutionarea cazului
In speta de fata, privind publicarea anuntului discriminatoriu, Romani CRISS a adresat in data de
25.06.2003, Plangere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), impotriva
cotidianului saptamanalului “Piata de la A la Z”, cu sediul in Municipiul Cluj Napoca. Prin Hotararea
nr. 208/01.07.2003, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a dispus urmatoarele:
“Faptele prezentate constituie fapte de discriminare, conform art. 2 alin. 2, art. 10 lit. c din OG
137/2000 – privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si
completarile ulterioare; “Masura sanctionarii cu avertisment” ce “va fi aplicata contravenientului
<Piata de la A la Z> – Cluj Napoca si a familiei T.M. si I care a dat spre publicare anuntul”.

Vezi saptamanalul « Piata de la A la Z », rubrica « Inchirieri Oferte », 3 – 9 iunie 2003, pag. 62 ;

Sanctiuni aplicate privind discriminarea in anunturile publicitare
Se poate observa ca in cele trei cazuri privind inchirierea, respectiv, vanzarea unor spatii cu
destinatie de locuinta, si anunurile aferente publicate in ziarul Romania Libera (Bucuresti),
Monitorul de Vrancea (Focsani) si Anuntul de la A la Z (Cluj) au fost considerate ca acte de
discriminare insa sanctiunile dispuse sunt avertisment.
Aceeasi politica de avertizare este aplicata si in cazul anunturilor discriminatorii cu motivatie etnica,
nefiind dispusa sanctiunea contraventionala cu amenda in nici unul din cazuri. Totusi, rapoartele
institutiilor internationale, intre care, Comitetul Consultativ al Conventiei Cadru pentru Protectia
Minoritatilor Nationale, ECRI - Comsia Europeana impotriva Rasismului si Intolerantei cat si
Comisia Europeana in Rapoartele de tara privind procesul de accedere la Uniunea Europeana a
Romaniei, mentioneaza, inca din anul 2000, problema anunturilor discriminatorii, manifestandu-se
ingrijoararea in ceea ce priveste prezenta acestora si mai ales faptul ca raman nesanctionate.

II.7. Discriminare prin atingerea demnitatii, crearea unei atmosfere de
intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare: prevederi legale
Ordonanta 137/2000286 privind prevenirea si sanc ionarea tuturor formelor de discriminare se
refera in Capitolul II, Sec iunea a V-a, la dreptul la demnitate personala. Astfel,
Art. 19287. - Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, dac fapta nu intr sub inciden a legii penale, orice
comportament manifestat în public, având caracter de propagand na ionalist- ovin , de instigare la ur rasial sau
na ional , ori acel comportament care are ca scop sau vizeaz atingerea demnit ii ori crearea unei atmosfere de
intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane
sau unei comunit i i legat de apartenen a acestora la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social
sau la o categorie defavorizat ori de convingerile, sexul sau orientarea sexual a acestuia.

Sanctiuni in cazuri de discriminare privind atingerea demnitatii
28. Cazul CRISS vs. Prefectul Corneliu Rusu Banu Iasi: atingerea demnitatii umane prin
discriminare
Romani CRISS

I. De facto
In data de 17 iulie 2002, cotidianul “Monitorul de Iasi” publica un articol cu referire la intentia
prefectului de Iasi de a restrictiona accesul in institutiile publice a grupurilor de romi mai mari de
cinci persoane. Potrivit articolului cu titlul “Tiganii nu vor mai intra cu satra in spitale”, publicat in
cotidianul mentionat anterior, “Prefectul judetului Iasi, Corneliu Rusu Banu, vrea sa restrictioneze
accesul in spitale grupurilor de romi mai mari de cinci persoane. Astfel se vor evita incidente de
genul celor petrecute saptamana trecuta la Spitalul Sf. Spiridon. Atunci, un grup numeros de romi a
agresat personalul medical si a perturbat desfasurarea normala a activitatii. <Nu poti sa-i dai, pur si
simplu, pe tigani afara, pentru ca vin si mai multi inapoi. De aceea cred ca le vom permite accesul
doar grupurilor de maximum cinci persoane>, a declarat prefectul. Ajutat de conducatorii traditionali
Ordonanta 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobata prin Legea 48/2002,
modificata prin Ordonanta 77/2003 aprobata prin legea 27/2004
Art. 19 este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 48/2002

ai comunitatilor de romi, prefectul Rusu Banu intentioneaza sa restrictioneze accesul grupurilor
mari de tigani in spitalele iesene”288.
Presa centrala relateaza pe larg evenimentul: Astfel, potrivit articolului cu titlul “Autoritatile fac
lucruri traznite – Prefectul de Iasi, Corneliu Rusu Banu, interzice romilor sa intre in scoala in
grupuri mai mari de patru”, publicat in cotidianul “Evenimentul Zilei” din data de 22.07.2002,
“… martea trecuta (15.07.2002 – n.n.), prefectul judetului, Corneliu Rusu Banu, a declarat ca va
interzice romilor sa mai intre in spitale si scoli in grupuri mai mari de patru persoane. Decizia ar fi
necesara, dupa parerea sa, ca urmare a scandalurilor provocate de tigani in institutiile publice”2.
II. Interventia Romani CRISS
Avand in vedere declaratiile prefectului de Iasi, publicate in presa, Romani CRISS a initiat o
actiune de documentare cu privire la acest caz, avand in vedere natura discriminatorie a intentiei
prefectului de Iasi. Cu privire la aceste declaratii a fost sesizat Guvernul Romaniei, dl. prim-ministru
Adrian Nastase prin adresa nr.6 din 28.07.2002, Ministerului Administratiei Publice prin adresa nr.8
din 26.07.2002 si Ministerului Informatiilor Publice prin adresele nr. 5, 7 din 26.07.2002, Avocatul
Poporului prin adresa din 07.08.2002, scrisori prin care s-a solicitat o documentare atenta a acestui
caz, avand in vedere ca declaratiile prefectului de Iasi aduc grave incalcari prevederilor
constitutionale cat si a responsabilitatii politice pe care Guvernul Romaniei si le-a asumat in cadrul
procesului de aderare la Uniunea Europeana. De asemenea, s-a mentionat ca societatea civila si
institutiile europene apreciaza eforturile Guvernului Romaniei de identificare a unor solutii optime
pentru rezolvarea situatiei romilor, in conformitate cu programul de guvernare 2001 – 2004, cu
privire la prevenirea discriminarii289.
Romani CRISS s-a mai adresat, prin scrisoarea cu nr. 309 din 29.07.2002 si Delegatiei Comisiei
Europene la Bucuresti, prin intermediul careia a solicitat accentuarea procesului de monitorizare si
evaluare a politicilor guvernamentale fata de romi, privind initiativele si masurile locale care pot
influenta situatia actuala a romilor din Romania290.
III. Reactii ale Prefecturii Iasi
Prefectura judetului Iasi a emis un Comunicat semnat de prefectul Corneliu Rusu Banu transmis in
atentia Romani CRISS. Din continutul acestuia, referitor la articolele de presa, reiese ca “… acest
demers jurnalistic este total inexact, vadit tendentios, fiind parte a unei indelungate campanii de
presa. Autorul articolului opereaza cu citari trunchiate si interpretari tendentioase, pentru a trage
concluzii pripite si a induce in eroare opinia publica, o serie de institutii si demnitari publici, asupra
comportamentului prefectului Corneliu Rusu Banu si a relatiei acestuia cu cetatenii romani de etnie
roma. Astfel, plecandu-se de la o precizare a prefectului judetului Iasi, conform careia accesul
cetatenilor romani in institutiile publice nu trebuie sa incomodeze desfasurarea activitatilor
(medicale, didactice, institutionale etc) in conditii normale, prin comportament sau prin numar, se
ajunge la concluzia fortata ca la Iasi s-ar comite abuzuri impotriva minoritatilor si ar avea loc un
proces de discriminare a romilor. Autorul incearca astfel acreditarea impresiei ca prefectul judetului
Iasi se situeaza in contradictie cu politica de integrare a romilor dezvoltata de Guvernul Romaniei

Vezi articolul de presa aparut in cotidianul “Evenimentul Zilei” din data de 22.07.2002, pag. 6;
A se vedea in acest sens scrisorile adresate de catre Romani CRISS institutiilor abilitate in drept. Scrisorile au numerele
de inregistrare 17/8410 din 29.07.02, 18237/29.07.02, 1136/29.07.02 si 1137/29.07.02;
Vezi scrisoarea adresata de Romani CRISS cu numarul de iesire 309/29.07.02;

(pe care il reprezinta in teritoriu) si de catre Uniunea Europeana”291. In continuarea comunicatului
se face referire la faptul ca prefectul de Iasi promoveaza si aplica concret prevederile programului
de guvernare, inclusiv Strategia Guvernului privind Imbunatatirea Situatiei Romilor din Romania,
enumerandu-se realizarile prefecturii Iasi cu privire la indeplinirea obiectivelor Strategiei.
Un al doilea comunicat a fost transmis de la Prefectura judetului Iasi, catre Romani CRISS. Acest
comunicat, sub aspectul continutului, este identic cu primul in ceea ce priveste realizarile prefecturii
in concordanta cu prevederile HG 430/2001 (Strategia Guvernului Romaniei de Imbunatatire a
Situatiei Romilor). Diferenta dintre cele doua comunicate consta in faptul ca cel de-al doilea este
semnat de 10 lideri ai romilor din judetul Iasi, iar in incheierea acestuia se mentioneaza: “Prin
prezentul comunicat, noi, liderii comunitatilor de romi din judetul Iasi, confirmam faptul ca dl. ing.
ec. Corneliu Rusu Banu, in calitate de prefect, dar mai ales in calitatea sa de presedinte al Biroului
Judetean pentru Romi, a fost si este alaturi de noi si de problemele comunitatii noastre, incercand
impreuna sa identificam cele mai viabile solutii”292. Cel putin din punctul de vedere al continutului,
cele doua comunicate desi au autori diferiti, in forma in care sunt scrise denota faptul ca au fost
redacate de una si aceeasi persoana.
IV. De Jure
Constitutia Romaniei garanteaza egalitatea tuturor cetatenilor si protectia impotriva discriminarii in
art. 16 alin.1: “Cetatenii sunt egali în fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara
discriminari.’’ Articolul 4, al.2 privind egalitatea intre cetateni precizeaza : ’’Romania este patria
comuna si indivizibila a tuturor cetatenilor sai, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine
etnica… , sau de origine sociala. De asemenea articolul 30 privind libertatea de exprimare in al.7
mentioneaza expres: “Sunt interzise de lege … incitarea la discriminare…”
De asemenea, art. 49 alin. 1 si 2 referitor la «restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor
libertati» prevede: ’’Exercitiul unor drepturi sau al unor liberta i poate fi restrans numai prin lege si
numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea sigurantei nationale, a ordinii, a sanatatii ori a
moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instruc iei penale;
Restrangerea trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge
existenta dreptului sau a libertatii.’’
Legea 215/2001, privind administratia publica locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.
204 din 23 aprilie 2001, in articolul 134 prevede ca:
Prefectul, ca reprezentant al Guvernului, indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) asigura realizarea intereselor nationale, aplicarea si respectarea Constitutiei, a legilor, a
hotararilor si ordonantelor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum si a ordinii publice;
b) exercita controlul cu privire la legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de
autoritatile administratiei publice locale si judetene, precum si ale presedintelui consiliului judetean,
cu exceptia actelor de gestiune curenta;
c) dispune masurile corespunzatoare pentru prevenirea infractiunilor si apararea drepturilor
cetatenilor, prin organele legal abilitate.
Legea 48/2002, pentru aprobarea OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor
de discriminare, prevede la:

Citat din Comunicatul adresat de catre Prefectura judetului Iasi, Romani CRISS, in data de 27.07.2002.
Citat din cel de-al doilea Comunicat adresat de Prefectura Iasi, Romani CRISS. Romani CRISS a avut o discutie
telefonica cu consilierul pe problemele romilor din cadrul prefecturii, d-l Roman Stefan, care a afirmat ca acest comunicat a
fost emis in urma unei conferinte de presa ce a avut loc in data de 28.07.02, cu participarea liderilor romilor din judetul Iasi;

Art. 1 alin. 2 lit. f: “Principiul egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii sunt
garantate in special in exercitarea urmatoarelor drepturi: dreptul de acces la toate locurile si
serviciile destinate folosintei publice”;
Art 2 alin. 2: “Orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le genereaza,
favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o
persoana, un grup de persoane sau o comunitate, fata de alte persoane, grupuri de persoane sau
comunitati, atrage raspunderea contraventionala conform prezentei ordonante, daca nu intra sub
incidenta legii penale”;
Art. 18: “Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, interzicerea accesului unei
persoane sau al unui grup de persoane in locurile publice din cauza apartenentei acestora la o
anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau oricare alta categorie defavorizata,
respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in cauza”;
Art. 19 : “Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, daca fapta nu intra sub incidenta
legii penale, orice comportament manifestat in public, avand caracter de propaganda nationalist –
sovina, de instigare la ura rasiala sau nationala, ori acel comportament care are ca scop sau
vizeaza atingerea demnitatii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare
sau ofensatoare, indreptata impotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunitati si
legat de apartenenta acestora la o anumita rasa, nationalitate, etnie… ”
Codul Penal al Romaniei, art. 247, privind Abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi
precizeaza ca: « Ingradirea de catre un functionar public a folosintei sau exercitiului drepturilor
vreunui cetatean ori crearea pentru acesta a unor situatii de inferioritate pe temei de nationalitate,
rasa, sex sau religie, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani ».
V. Mediatizarea in presa
Ziarul “Monitorul de Iasi” din data de 23.07.2002 in articolul cu titlul “In chestiunea romilor
scandalagii – Prefectul a intors-o ca la Ploiesti”, precizeaza ca: “dupa celebra sa declaratie privind
pericolul romilor care intra in grupuri mari intr-o institutie, Rusu Banu si-a schimbat radical pozitia;
el risca sa dinamiteze relatiile Guvernului cu UE, privind politica de integrare a romilor”. Potrivit
aceluiasi articol purtatorul de cuvant al Prefecturii, Cornel Simighian, afirma ca “A fost o
neintelegere. Prefectul nu poate avea o pozitie contrara Guvernului privind integrarea romilor in
societate”293.
Ziarul “Cotidianul” din data de 26.07.2002, in articolul cu titlul “Comisia Europeana acuza Guvernul
de complicitate la discriminare” face referire la faptul ca “Seful Delegatiei CE in Romania, Jonathan
Scheele critica declaratiile rasiste ale prefectului de Iasi, Corneliu Rusu Banu”294. Potrivit aceluiasi
articol, “Rabufnirile rasiste ale prefectului au fost trecute usor cu vederea de autoritatile romane,
care nu au comentat incidentul in nici un fel. Nu la fel au privit lucrurile reprezentantii Uniunii
Europene, care au reprosat ieri (25.07.2002 - n.n), oficialilor romani ca au lasat nepedepsite
vorbele lui Corneliu Banu, desi masurile punitive in cadrul discriminarilor etnice nu lipsesc din
legislatia romaneasca. Afirmatiile prefectului de Iasi, insotite de tacerea autoritatilor, au pus pe
ganduri reprezentantii Uniunii Europene in privinta sinceritatii politicii antidiscriminare dusa de
Guvernul de la Bucuresti. Seful Delegatiei Comisiei Europene, Jonathan Scheele, a criticat
incapacitatea Executivului de a lua masuri impotriva persoanelor cu functii inalte de conducere
care fac discriminari grave in defavoarea romilor, referindu-se direct la cazul prefectului de Iasi295”
Citat din articolul de presa aparut in ziarul “Monitorul de Iasi”, 23.07.2002, pag. 1 si 3;
Vezi articolul de presa aparut in Cotidianul in data de 26.07.2002, semnat de Narcis Iordache
Idem 8;

D-l Jonathan Scheele a mai afirmat ca “astfel de declaratii, chiar daca sunt cazuri izolate, au un
impact urias si pot duce la abuzuri si mai mari impotriva romilor. Prefectul de Iasi ar fi trebuit sa fie
sanctionat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, institutie care, din pacate, nu a
inceput inca sa functioneze”296.
Ziarul “Cotidianul”, 26.07.2002; “Solicitat sa precizeze care este pozitia partidului de guvernamant
fata de declaratiile prefectului de Iasi, secretarul general al PSD, Cosmin Gusa, a declarat ca, din
informatiile sale, <exprimarea domnului prefect nu a fost in sensul acesta. El s-a referit la o mai
buna administrare in spitale. Am inteles ca nu s-a referit la tigani sau la vreo alta etnie. Asa s-a
interpretat. Nu e vorba de nici o discriminare>”.
Acelasi ziar prezinta si punctul de vedere al presedintelui Centrului Romilor pentru Politici Publice
“Aven Amentza”, Vasile Ionescu, cu privire la declaratiile prefectului de Iasi. Potrivit acestuia “… in
ceea ce il priveste pe prefectul din Iasi, este pentru a treia, daca nu chiar a patra oara cand face
declaratii rasiste”.
Ziarul “Evenimentul Zilei”, 27.07.2002 ; In articolul cu titlul “SRI stie, domnule. Stiu ei de unde –
Prefectul de Iasi a lasat sa-I zboare un <porumbel>” se precizeaza ca “Prefectul judetului Iasi,
Corneliu Rusu Banu, a lasat de inteles ca Serviciul Roman de Informatii (SRI) asculta telefoanele
ziaristilor”. “… Corneliu Rusu Banu a declarat ca a primit un raport din partea SRI in care era
informat ca mai multe persoane din Iasi i-au telefonat reprezentantului Uniunii Europene in
Romania, Jonathan Scheele, pentru a-I solicita parerea in legatura cu o declaratie facuta anterior
de prefect”. “Persoanele la care a facut aluzie prefectul Corneliu Rusu Banu nu puteau fi decat
ziaristii ieseni, care, intr-adevar, I-au telefonat oficialului european pentru a-I afla parerea despre
dezvaluirile cu tenta rasista ale prefectului”297.
Office Assistant, DC COMMUNICATION, 6 Covaci St, Bucharest, Anca Vasile, publica Declaratia
Sefului Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti, ca reactie la articolul de presa publicat in ziarul
“Evenimentul Zilei” din data de 27.07.2002298.
Din continutul acesteia reiese ca: “Nimic din ceea ce am declarat nu a fost provocat de apeluri
telefonice pe care le-as fi primit de la persoane din Iasi. De altfel, nici o persoana din Iasi nu m-a
sunat, nici inainte si nici dupa acea conferinta de presa. Singurele apeluri telefonice… au venit de la
acei jurnalisti care nu fusesera prezenti la conferinta si doreau o confirmare privind cele spuse de
mine. Declaratia pe care am facut-o in acea conferinta de presa exprima ingrijorarea Comisiei
Europene privind posibilitatea ca functionarii publici din Romania sa aiba atitudini contrare
angajamentului Guvernului Romaniei de diminuare a discriminarii impotriva minoritatii romilor din
Romania”.
Ziarul “Adevarul”, 30.07.2002; In articolul cu titlul “Prefectul de Iasi, Corneliu Rusu Banu, se
declara amicul romilor”, se precizeaza ca “Prefectul de Iasi si liderii comunitatilor romilor din judet
si-au exprimat surprinderea si indignarea fata de aparitia intr-un ziar local a unei relatari in care se
afirma ca prefectul ar fi declarat ca romii nu ar trebui sa aiba acces in institutiile publice. Sefii
comunitatilor romilor au elogiat stradaniile reprezentantilor guvernului din judetul Iasi, in special ale
prefectului, privind integrarea romilor”.
Articolul face apoi referire la un comunicat de presa remis ziaristilor, fiind de fapt cel de-al doilea
comunicat primit de Romani CRISS, din partea prefecturii, si semnat de liderii romilor din Iasi.

Citat din articolul de presa aparut in Cotidianul, in data de 26.07.2002;
Citat din ziarul “Evenimentul Zilei” aparut in data de 27.07.2002, sub semnatura lui Razvan Chiruta;
Titlul exact al articolului publicat in ziarul “Evenimentul Zilei” in data de 27.07.2002 este “SRI stie, domnule. Stiu ei de
unde – Prefectul de Iasi a lasat sa-i zboare un <porumbel>”;

VI. Continuitatea problemei
In data de 30.07.2002, Oficiul National pentru Romi din cadrul Ministerului Informatiilor Publice, a
raspuns scrisorii oficiale adresata de catre Romani CRISS acestei institutii299, fara a face insa
referiri detaliate cu privire la cazul mentionat. Din continutul acesteia reiese ca “Urmare adresei
(n.n. CRISS) nr. 304/26.07.2002, in legatura cu problemele semnalate la Prefectura Iasi, va
inaintam spre informare, comunicatul reprezentantilor romilor din aceasta zona”, anexand
raspunsului, Comunicatul emis de Prefectura Iasi si semnat de cei 10 lideri ai romilor din judet.
Prin adresa nr. 775/D.J. din 09.08.2002 Ministerul Infrormatiilor Publice-Departamentul pentru
Comunicare si Imagine Publica a informat Romani CRISS ca documentul(sesizarea – n.n.) a fost
transmis spre solutionare Ministerului Administratiei Publice in data de 02.08.2002 si spre
informare Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.
Ministerul Administratiei Publice, in raspunsul oficial adresat CRISS, a transmis inca o data cele
doua communicate, al Prefecturii si al liderilor romi, care sunt de altfel identice sub aspectul
continutului si al exprimarii in ceea ce priveste realizarile prefectului, exprimarile si forma acestora
fiind similare fara nici o deosebire, decat cu exceptia introducerii si a incheierii. De altfel, raspunsul
caruia ii lipseste un numar de inregistrare si o data, pune sub semnul intrebarii statutul organizatiei
Romani CRISS, facand referire la o informare prealabila pe care organizatia ar fi trebuit sa o
realizeze, in opinia Ministerului.
Avocatul Poporului prin adresa nr.7279 din 28.08.2002, mentioneaza ca cererea CRISS nu
indeplineste cerintele cerute de lege pentru a fi solutionate de institutia sesizata.
De asemenea, Romani CRISS a contactat si autorii primelor articole de presa aparute in Iasi si
Bucuresti, pentru a obtine inregistrarile audio ale conferintelor de presa referitoare la afirmatiile
prefectului de a interzice accesul romilor in institutiile publice in numar mai mare de cinci persoane.
Redactiile respectivelor ziare au confimat existenta acestor inregistrari ce pot constitui dovezi in
confirmarea/neconfirmarea declaratiilor prefectului de Iasi.
Prefectul Corneliu Rusu Banu a demisionat din functia de Prefect dar, printr-un artificu politic, a fost
numit Sub-Prefect actualmente indeplinind aceasta functie in judetul Iasi.
In data de 26.11.2002, Romani CRISS a inaintat plangere la Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii (CNCD) fata de afirmatiile facute de prefectul de Iasi Corneliu Rusu Banu.
CNCD, a raspuns oficial Romani CRISS in data de 10.03.2003, raspuns din continutul caruia
reiese ca in urma analizei plangerii, prin Hotararea nr. 65/25.02.2003, a dispus ca:
Faptele prezentate constituie acte de discriminare, conform art. 2 alin. 1 si 2 si art. 19 din OG
137/2000 – privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Intrucat a intervenit prescriptia in ceea ce priveste sanctionarea faptei cu amenda contraventionala,
conform art. 13 alin. 1 din OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, dosarul se
claseaza.
In legatura cu plangerea introdusa de Romani CRISS se poate mentiona ca prin adresa nr.
775/D.J. din 09.08.2002 Ministerul Informatiilor Publice - Departamentul pentru Comunicare si
Imagine Publica a informat Romani CRISS ca documentul (sesizarea – n.n.) a fost transmis spre
solutionare Ministerului Administratiei Publice in data de 02.08.2002 si spre informare Consiliului
National pentru Combaterea Discriminarii. Astfel, cel putin din data de 02.08.2003, se poate
Raspunsul are numarul de iesire 481/30.07.2002.

prezuma ca CNCD a luat cunostinta de savarsirea actului de discriminare din 17.07.2003. Romani
CRISS a trimis de altfel CNCD o noua plangere in data 26.11.2003, plangere transmisa in temenul
legal. Avand in vedere termenul de 6 luni de prescriptie pentru aplicarea sanctiunii
contraventionale, acesta a inceput sa curga de la data de 17.07.2003 si s-ar fi implinit in
17.01.2003. In ciuda acestui fapt, Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea
Discriminarii, abia in sedinta din 25.02.2003 prin Hotararea nr. 65 a hotarat ca faptele prezentate
sunt acte de discriminare insa tardiv deoarece la aceasta data intervenise prescriptia cu privire la
sanctionarea faptei cu amenda contraventionala.
Consideram ca in aceasta speta sanctiunea contravnetionala nbu a fost aplicata din culpa
Consiliuli National pentur Combaterea Discriminarii datorita neinvestigarii eficiente in termen a
petitiei.
34. CRISS vs. 24 Ore Muresene: atingerea demnitatii umane prin discriminare
Romani CRISS

I. De Facto
In data de 29 mai 2003, cotidianul local « 24 Ore Muresene», publica un articol de presa, semnat
de Mircea Panaiot, intitulat “Cioroii vechi si noi”. Rubrica la care era prezentat acest articol,
repectiv Opinii, are ca introducere, subtitlul «D-ale animalelor» iar ca Motto : «Orice asemanare cu
intamplari sau personaje reale este absolut… neintamplatoare».
“Cu siguran c nu exist vreun animal, indiferent de vârst sau sex, care s nu fi avut parte de
un incident oricât de m runt cu ciorile: de la tupeul cu care te sfideaz atunci când i se vâr în fa
la vreo coad , la cronc nelile injurioase cu care te apostrofeaz i pân la agresivitatea afi at în
nasul organelor de ordine, nimic nu mai surprinde ast zi pe restul dobitoacelor. Ca i celelalte
animale i ciorile au oile lor negre, dar i albe. Evident c cioroii care nu- i pun eticheta în frunte i
tr iesc în limitele legii, î i pl tesc impozitele i încearc s - i creasc plozii în aceast lume
nebun nu sunt cei care atrag aten ia i indignarea opiniei publice. Ies în fa numai borfa ii,
b t u ii de profesie, ho ii i escrocii. Actele antisociale ale acestora sunt mediatizate pân la
paroxism i nu via a banal a vreunui cioroi integrat în societate. Or, societatea nu prea face
diferen atunci când e vorba de a pune stigmatul pe fruntea cuiva. Indignarea restului dobitoacelor
se reflect asupra tuturor ciorilor, la modul general. Opinia public este prea disperat i agasat
de agresivitatea i violen a de nest vilit pe care o are zilnic de înfruntat, pentru a mai face vreo
disociere între ciori. Cu toate acestea, cred c niciunde în lume arti tii nu s-au sim it obliga i s
înf i eze, bb în pânze de serie sau accidental, tot felul de cioroi i ciori. M car un peisaj de atr
sau un cioroi b trân cu pipa în gura-i tirb . Dac s-ar organiza o expozi ie a subiectului am
constata c i mae trii considera i rafina i i cu o filozofie înalt a temelor abordate, s-au l sat du i
de val compunând imagini înduio toare cu pirande voluptoase i corturi în amurg. Unii, în
decursul anilor, au umplut saloanele negustorilor i casele boierilor cu pânzoaie întunecate, redând
acela i cioroi tirb i ridat sugând cu nesa la tutun i aceea i pirand ochioas promi ând pl ceri
vinovate. De fapt via a ciorilor a fost considerat de restul dobitoacelor numai în clipuri de operet .
i, interesant, în aceste peisaje idilice, meseriile ciorilor sunt ghicitul, spoitul, taraful, ciur ritul, dar
niciodat cer itul sau manglitul. Dac am prezenta prin rile Europei o selec ie din acest gen de
picturi cei mai mul i s-ar întreba, emo iona i i încânta i s descopere o lume atât de simpatic i
atât de pa nic a ezat în ni te rosturi: cine-s tia domnule? Prea pu ini i-ar recunoa te în tablouri
ceva mai moderne cu titluri ca: “Invazie de cer etori în Fran a i Spania”, “Re ea de cioroi jefuind
ma ini în Italia”, “Bande de cioroi furând din magazine în Germania” i “Familie de cioroi ciugulind

lebede natur în Austria”, pe urma simpaticilor rudari ori lingurari ai harnicilor spoitori de pânze de
pe meleagurile noastre. Oare cum ni s-ar modifica percep ia cultural dac , în locul miilor de
capete cu trari veseli i al popularei pirande lungite provocator între m t suri, pe care le g sim
în orice consigna ie, am descoperi picturi contemporane cu aceea i subiec i. Spre exemplu,
tablouri cu efi de clanuri mituind poli i ti, cu g ti de manglitori din autobuze, cu chiolhanuri ale
cioroilor cu parlamentari i primari corup i, cu b t i între clanuri pe holurile tribunalului, cu cioroi
tineri g urind conducte de petrol sau furând cabluri de înalt tensiune i ine de cale ferat , cu
mafia cioroilor din toate pie ele patriei etc. Sunt convins c s-ar g si imediat niscai cioroi cu coal ,
care s reclame Europei persecutarea minorit ii oneste de c tre majoritatea ovin autohton .”
(Semnat Mircea Panaiot)
Articolul face referire implicita la minoritatea romilor, acestia fiind catalogati borfasi, escroci, hoti,
mituitori, culminand cu generalizarea comportamentului agresiv la nivelul intregii minoritati. Romii
sunt generic numiti «cioroi» sau «cioroi cu scoala», «cioroii care nu- i pun eticheta în frunte i
tr iesc în limitele legii »300.
II. De Jure
Legea 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 137/2000, privind prevenirea si
combaterea tuturor formelor de discriminare, prevede la : Art. 2 alin. 2 : “Orice comportament activ
sau pasiv care, prin efectele pe care le genereaza, favorizeaza sau devaforizeaza nejustificat ori
supune unui tratament injust sau degradant o persoana, un grup de persoane sau o comunitate,
fata de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitati, atrage raspunderea contraventionala
conform prezentei ordonante, daca nu intra sub incidenta legii penale” ;
Art. 19: “Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, dac fapta nu intr sub inciden a
legii penale, … acel comportament care are ca scop sau vizeaz atingerea demnit ii ori crearea
unei atmosfere… , degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui
grup de persoane sau unei comunit i i legat de apartenen a acestora la o anumit ras ,
na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat ori de convingerile,
sexul sau orientarea sexual a acestuia".
III. Interventia Romani CRISS si solutionarea cazului de catre CNCD
Romani CRISS a adresat, in data de 03.06.2003, Plangere la Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii (CNCD), impotriva cotidianului “24 Ore Muresene”, cu sediul in Targu
Mures, si a autorului articolului de presa, Mircea Panaiot, deoarece prin acesta se promova un
comportament care viza atingerea demnit ii si crearea unei atmosfere… , degradante, umilitoare
cat si ofensatoare, îndreptate împotriva minoritatii romilor301.
Prin Hotararea nr. 215/14.07.2003, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a constatat
urmatoarele: În fapt, dl. Mircea Panaiot a publicat în ziarul “24 Ore muresene” din 4 iunie 2003
articolul intitulat “D- ale animalelor: Cioroii vechi si noi”, în care îsi expune propria opinie referitoare
la comportamentul persoanelor de etnie rroma. Dl Mircea Panaiot afirma în articolul mentionat
urmatoarele: “Cu siguranta ca nu exista vreun animal, indif erent de vârsta sau de sex, care sa nu
fi avut parte de un incident oricât de marunt cu ciorile: de la tupeul cu care te sfideaza atunci când
Vezi textul integral al articolului de presa publicat in data de 29.05.2003, in cotidianul “24 Ore Muresene”, la adresa:
http://www.24oremuresene.ro/produs.php?id=810;
Plangerea are numarul de iesire 193/03.06.2003, respectiv 1989/03.06.2003 (numarul de inregistrare dat de CNCD);

ti se vâra în fata la vreo coada, la croncanelile injurioase cu care te apostrofeaza si pâna la
agresivitatea afisata în nasul organelor de ordine, nimic nu mai surprinde astazi pe restul
dobitoacelor.” Articolul face referire implicita la minoritatea roma, catalogându- i pe membrii
acesteia ca borfasi, escroci, hoti, mituitori si generalizând acest comportament la nivelul întregii
minoritati. Motto- ul folosit de autor este: “orice asemanare cu întâmplari sau persoanje reale este
absolut ... neîntâmplatoare”.
Articolul promoveaza o imagine nefavorabila pentru etnia roma prin crearea unei atmosfere ostile,
degradante, umilitosre si ofensatoare la adresa etniei mentionate.
În drept , conform art.2 alin 2 din O.G.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor
de discriminare, aprobata cu modificari prin Legea 48/2002 atrage raspunderea contraventionala
conform ordonantei, daca nu intra sub incidenta legii penale “orice comportament activ sau pasiv
care, prin efectele pe care le genereaza, favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui
tratament injust sau degradant o persoana, un grup de persoane sau o comunitate, fata de
alte persoane, grupuri de persoane sau comunitati”, iar potrivit art. 19 al aceluiasi act normativ
“constituie contraventie, conform prezentei ordonante, daca fapta nu intra sub incidenta legii
penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propaganda nationalist sovina, de instigare la ura rasiala sau nationala, ori acel comportament care are ca scop sau
vizeaza atingerea demnitatii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare
sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunitati si
legat de apartenenta acestora la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau
la o categorie defavorizata ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuala a acestuia.”
Practica jurnalistica a autorului este un abuz în exercitiul libertatii de exprimare prevazut de art. 30
din Constitutia României din 1991, de art. 1, alin. 1, lit. “d”, punctul VIII din O.G. 137/2000 aprobata
cu modificari prin Legea nr. 48/2002. Potrivit art. 30, alin. 6 din Constitutia României din 1991
“libert atea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si
nici dreptul la propria imagine”. De asemenea, alin. 7 al aceluiasi articol din legea fundamentala
prevede faptul ca “sunt interzise prin lege îndemnul la ura nationala,rasiala, de clasa sau religioasa
si incitarea la discriminare”.
În doctrina de specialitate se remarca sub acest aspect ca Pactul international privitor la drepturile
civile si politice (publicata în Colectia de Legi si Decrete IV/1974) prin art. 19 alineat 3 “stabileste
ca exercitiul libertatii de exprimare comporta îndatoriri speciale si responsabilitati speciale si ca
poate fi supusa anumitor restrictii care trebuie sa fie expres stabilite prin lege si sunt necesare:
respectul drepturilor sau reputatiei altora; salvgardarii sigurantei nationale, ordinii publice,sanatatii
sau moralitatii publice”. Tot acest Pact, prin art. 20,” stabileste ca legile trebuie sa interzica:
propaganda în favoarea razboiului; apelarea la ura nationala, rasiala sau religioasa care constituie
o incitare la discriminare, la ostilitate sau la violenta”.
Fata de cele de mai sus, în temeiul art. 16 din Constitutia României,precum si al art. 20 alin. (3) din
Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare,aprobata cu modificari prin Legea nr. 48/2002, al art. 2 alin. (1) lit g), art. 3 alin. (2),
art. 5 alin. (8) si art. 7 alin. (2) din Hotarârea Guvernului nr. 1194/2001 privind organizarea si
functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii cu modificarile si completarile
ulterioare, cu patru voturi pentru si un vot împotriva, Colegiul Director al CNCD hotarste :
“Faptele prezentate constituie fapte de discriminare, conform art. 2 alin. 2, art. 19 din OG 137/2000
– privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile
ulterioare; “Masura sanctionarii cu amenda contraventionala in cuantum de 2 milioane lei
(aproximativ 60 Euro – n.n.)” ce “va fi aplicata contravenientului M.P.

35. Romani CRISS vs. Marius Tuca: atingerea demnitatii umane prin discriminare
Romani CRISS

I. De Facto
In data de 19.02.2004, Marius Tuca publica in Jurnalul National articolul intitulat “Tiganii si
audienta”, la rubrica Jurnal vertical, ce avea ca subtitlu “Se lafaie pe ecranul televizorului fel de fel
de specimene care n-au nici o legatura cu arta, cu muzica, dar nici cu limba romana, n-au nici o
legatura nici macar cu sapunul si apa“.
Intr-o maniera ofensatoare, autorul articolului prezenta „muzica tiganeasca” si trecerea de la
aceasta la manele drept „fenomene” suburbane si antiromanesti. Autorul folosea cuvinte si expresii
jignitoare de tipul „tuciurii”, „n-au nici o legatura nici macar cu sapunul si apa”, „behaiturile”
tiganilor, „tiganii analfabeti”, „hartisti”. Aceste exprimari au adus atingere demnitatii persoanelor
apartinand minoritatii etnice a romilor.
Autorul, dincolo de a exprima o opinie personala cu privire la „fenomenul manelist”, a adus jigniri
membriilor etniei rome si a afirmat ca romii si muzica acestora reprezinta o pedeapsa pentru
poporului roman: „e strigator la cer si ma intreb ce a facut poporul roman, cu ce a gresit atat de
mult sa merite un astfel de tratament din partea celor care incearca sa le bage pe gat toti tiganii
analfabeti deveniti, culmea, si foarte bogati peste noapte” 302.
Autorul mai afirma: “cantata de fel de fel de tuciurii ascunsi in spatele metalelor pretioase crescute
pe degete, in urechi si pe te miri unde, « muzica » respectiva nu era altceva decat un fel de
ragaiala pus pe cuvinte”303.
Referindu-se la “tiganii” care canta “muzica tiganeasca” autorul preciza ca acestia “Fracturau limba
romana umplund-o de sange, batjocorind-o cu placere sadica si, poate, inconstienta”304.
Per ansamblul articolului s-a mentinut un ton jignitor prin utilizarea de invective diverse la adresa
romilor si prin care autorul articolului a creat o atmosfera ostila, degradanta, umilitoare si
ofensatoare la adresa etniei rome.
II. De Jure
Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare305, adoptata si modificata prin legea nr. 48/2002306, modificata prin Ordonanta
Guvernului nr. 77/2003307, aprobata prin Legea nr. 27/2004308 prevede la articolul 2 alin. 1 si 3:
“Potrivit prezentei ordonante, prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau
preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen,
Citat din articolul “Tiganii si audienta” publicat in Jurnalul National, 19.02.2004.
Idem 1.
Idem 1.
Ordonanta de Guvern nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 431 din 2 septembrie 2000.
Legea nr. 48 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea si
sanctionarea tuturor formelor de discriminare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 69 din 31 ianuarie 2002.
Ordonanta de Guvern nr.77/2003 din 28 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Guvern
nr.137/2000, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003.
Legea nr. 27 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea si completarea
Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, publicata in monitorul
oficial Partea I, nr. 216/11martie 2004.

orientare sexuala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectarea HIV ori apartenenta
la o categorie defavorizata care are ca scop sau efect restrangerea ori inlaturarea recunoasterii,
folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale ori
a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte
domenii ale vietii publice”, respectiv “Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care
le genereaza, favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau
degradant o persoana, un grup de persoane sau o comunitate fata de alte persoane, grupuri de
persoane sau comunitati atrage raspunderea contraventionala conform prezentei ordonante, daca
nu intra sub incidenta legii penale”.
Potrivit aceluiasi act normativ: “Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, daca fapta
nu intra sub incidenta legii penale, orice comportament manifestat in public, avand caracter de
propaganda nationalist-sovina, de instigare la ura rasiala sau nationala, ori acel comportament
care are ca scop sau vizeaza atingerea demnitatii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile,
degradante, umilitoare sau ofensatoare, indreptat impotriva unei persoane, unui grup de persoane
sau unei comunitati si legat de apartenenta acestora la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie,
categorie sociala sau la o categorie defavorizata ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuala
a acestuia” (art. 19).
Limbajul utilizat de autorul articolului, precum si atitudinea acestuia fata de etnia roma, depaseste
limitele exercitiului dreptului la opinie, precum si a libertatii de exprimare prevazut de art. 30 din
Constitutia Romaniei309 alin. 6310 si alin. 7311 precum si prevederile art. 1, alin. 2, lit. d), pct. viii din
Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare, adoptata si modificata prin legea nr. 48/2002, modificata prin Ordonanta Guvernului
nr. 77/2003, aprobata prin Legea nr. 27/2004312.
Prin publicarea articolului s-a incalcat articolul 4, alin. ultim din Codul deontologic al ziaristului313
care prevede: „Se va mentiona rasa, nationalitatea, apartenenta la o anumita minoritate (religioasa
lingvistica, sexuala) numai in cazurile in care informatia publicata se refera la un fapt strict legat de
respectiva problema”.
Potrivit articolului 19, alin. 3 din Pactul international privind drepturile civile si politice: “exercitiul
libertatii de exprimare comporta indatoriri speciale si responsabilitati speciale si libertatea de
exprimare poate fi supusa anumitor restrictii care trebuie sa fie expres stabilite de lege si sunt
necesare: respectul drepturilor sau reputatiei altora; salgardarea sigurantei nationale, ordinii
publice, sanatatii sau moralitatii publice”.

Constitutia Romaniei din 1991, modificata prin Legea nr. 429/2003 de revizuire a Constitutiei Romaniei, republicata in
Monitorul oficial Partea I, nr. 767/31.10.2003
Articolul 30, alin. 6 din Constitutia Romaniei prevede: “libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea,
viata particulara a persoaneisi nici dreptul la propria imagine”.
Articolul 30, alin. 7 din Constitutia Romaniei prevede: “sunt interzise de lege (… ) indemnul la (… ) ura nationala, rasiala,
de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare (… )”
Art. 1, alin. 2, lit. d), pct. viii din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare, adoptata si modificata prin legea nr. 48/2002, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 77/2003, aprobata prin
Legea nr. 27/2004 prevede: “Principiul egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii sunt garantate in special
in exercitarea urmatoarelor drepturi: (… )
- dreptul la libertatea de opinie si de exprimare”
Codul deontologic al ziaristului adoptat de Clubul Roman de Presa, disponibil la http://crp.digiro.net, accesat la
21.07.2004.

Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale314 prevede: “Orice
persoana are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie si
libertatea de a primi sau de a comunica informatii (… ). Exercitarea acestor libertati ce comporta
indatoriri si responsabilitati poate fi supusa unor formalitati, conditii, restrangeri sau sanctiuni
prevazute de lege, care constituie masuri necesare, intr-o societate democratica, pentru
securitatea nationala, integritatea teritoriala sau siguranta publica, apararea oridinii si prevenirea
infractiunilor, protectia sanatatii sau a moralei, protectia reputatiei sau a drepturilor altora, pentru a
impiedica divulgarea de informatii confidentiale sau pentru a garanta autoritatea si impartialitatea
puterii judecatoresti“ (art. 10).
III. Interventia Romani CRISS si solutionarea cazului de catre CNCD
Romani CRISS a adresat, in data de 17.03.2004, plangere315 la Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii (CNCD), impotriva cotidianului “Jurnalul National” cu sediul in Bucuresti
si a lui Marius Tuca deoarece prin acesta se promova un comportament care viza atingerea
demnitatii si crearea unei atmosfere… , degradante, umilitoare cat si ofensatoare, indreptate
impotriva minoritatii romilor.
Prin Hotararea nr. 169/07.05.2004, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a dispus
urmatoarele: 1. “Faptele prezentate constituie acte de discriminare, conform dispozitiilor art. 2 alin.
1 si 3 si art. 19 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare, adoptata si modificata prin legea nr. 48/2002, modificata prin O.G. nr. 77/2003,
aprobata prin Legea nr. 27/2004; 2. sanctionarea contravenientului cu avertisment
contraventional“.

Sectiunea III: Un caz special: segregarea etnica in educa ie – Sanctiune:
avertisment
36. Romani CRISS vs. I.S.J.Salaj si Scoala Cehei : discriminare in educatie
Romani CRISS

I. De facto
In localitatea Cehei, arondata orasului Simleul Silvaniei din judetul Salaj, s-a semnalat, la intalnirea
organizatiilor romilor ce a avut loc la Cluj – Napoca in perioada 27 – 28 februarie 2003, ca exista o
situatie in care copiii romi invata separat de copiii majoritari in clasele V – VIII ai scolii din localitate.
Pe baza acestui caz, prezentat la reuniunea organizatiilor romilor, la care au participat si
reprezentanti ai Ministerului Educatiei si Cercetarii, UNICEF – Romania si Open Society Institute –
Roma Participation Program, Budapesta, Romani CRISS a organizat in perioada 28 februarie – 1
martie o vizita de documentare cu privire la acest caz.
In data de 28 februarie 2003, Romani CRISS a avut o prima intalnire cu reprezentantul Biroului
Judetean pentru Romi (BJR) din cadrul Prefecturii judetului Salaj, d-na Elena Cristescu. In cadrul
acestei intalniri s-a discutat despre scopul vizitei delegatiei CRISS privind documentarea situatiei
existente la scoala din Cehei. Fata de cele prezentate, reprezentantul BJR a precizat faptul ca nu
Conventia a fost ratificata de Romania prin Legea nr. 30/1994 privind ratificarea Conventiei pentru apararea drepturilor
omului si a libertatilor fundamentale si a protocoalelor aditionale la aceasta conventie, publicata in Monitorul oficial Partea I,
nr. 135/31.05.1994
Plangerea are numarul de iesire 99/17.03.2004, respectiv 716/22.03.2004 (numarul de inregistrare dat de CNCD);

cunoaste situatia din aceasta scoala si ca o posibila discutie cu Inspectoratul Scolar Judetean ar fi
necesara. De asemenea, s-a adus la cunostinta membrilor delegatiei316 ca in ziua urmatoare
autoritatile locale, prin reprezentantii sai, lanseaza un nou program de alfabetizare adresat romilor
din cartierul Pusta Vale. Acest fapt putea fi o buna oportunitate pentru membrii Romani CRISS sa
aiba un punct de vedere oficial asupra situatiei de la scoala din Cehei, fiind totodata o invitatie de
participare adresata neoficial Romani CRISS de catre reprezentantul BJR.
In data de 1 martie reprezentantii CRISS s-au deplasat impreuna cu monitorul local pentru
drepturile omului pe judetul Salaj317, la sediul Primariei localitatii Simleul Silvaniei, unde a avut loc
lansarea proiectului de alfabetizare adresat romilor din Pusta Vale.
Romani CRISS a dorit, pe baza invitatiei facuta de reprezentantul BJR, sa participe la aceasta
discutie, insa consilierul pe problemele romilor din cadrul primariei Simleul Silvaniei, domnul
Cristescu Gheorghe, a refuzat ca membrii delegatiei sa participe la intalnire.
Acest fapt a fost urmat de vizita in comunitatea romilor din localitatea Pusta Vale, unde s-au
deplasat atat reprezentantii autoritatilor locale (primarul orasului Simleul Silvaniei – d-l Octavian
Gutu, prefectul judetului Salaj – d-l Tiberiu Mark, Inspectorul General al Inspectoratului Scolar
Judetean – d-l Ioan Driha, deputatul PSD – Liviu Bara, reprezentantul BJR – Cristescu Elena
Tatiana, consilierul pe problemele romilor din cadrul primariei – Cristescu Gheorghe) cat si membrii
Romani CRISS.
Situatia existenta in localitatea Cehei a fost semnalata si de ziarul “Graiul Salajului” din data de 12
februarie 2003, in articolul “Primarul Simleului si inspectorul scolar general au timp si pentru romi”.
Potrivit articolului de presa, in cadrul unei intalniri ce a avut loc in 11 februarie 2003 intre
reprezentantii romilor din localitatea Pusta Vale, primarul Octavian Gutu si inspectorul scolar
general, Ioan Driha, romii au invocat, printre altele, spatiul scolar insuficient pentru numarul de
copii romi, lipsa cadrelor didactice calificate, precum si faptul ca elevii de etnie roma din clasele VVIII, care frecventeaza scoala din Cehei au fost repartizati in cele mai necorespunzatoare sali de
clasa.
Raspunsul inspectorului scolar general, precizat in acelasi cotidian, a fost ca: “Inspectoratul Scolar
va face o analiza cu privire la dotarea scolilor, analiza in urma careia se vor lua masurile
corespunzatoare; copiii care au dreptul prin programa scolara sa lucreze la calculator vor fi
planificati, fara a se face nici o discriminare, iar din anul scolar 2003 – 2004 se vor repartiza cadre
calificate”. De asemenea, potrivit reprezentantului aceleiasi institutii, “in Pusta Vale din toamna, vor
avea clase remediale; in clasele de la Liceul Pedagogic din Zalau vor fi repartizate locuri care sa
pregateasca educatoare si invatatoare pentru clasele de romi; din 2004 se va incepe constructia
unei scoli in Pusta Vale cu 12 sali de clasa”.
III. Punctul de vedere al autoritatilor locale
In vizita de documentare din localitatea Pusta Vale, Romani CRISS a avut o discutie cu Inspectorul
scolar general, domnul Ioan Driha, privind situatia existenta in scoala din Cehei. Potrivit acestuia,
“nu se pune problema de a fi o segregare a copiilor romi si mai degraba o lipsa a spatiilor, spatii
care sunt folosite asa cum sunt”, ”… noi vrem o integrare normala si fireasca a romilor… am scos
postul la concurs (postul de director al scolii din Cehei – n.n.)… si de maine (2 martie - n.n.) vom

Delegatia Romani CRISS a fost formata din Costel Bercus – Director Executiv, Marius Taba – coordonator programe si
Cristian Buceanu, reporter al Agentiei de presa Roma News – Departamentul Media;
Romani CRISS, in baza proiectului “Retea de Monitorizare pentru Combaterea Discriminarii fata de Romi”, a contractat
un monitor local de drepturile omului pentru judetul Salaj in persoana domnului Vaszi Robert Janos – Director coordonator al
Asociatiei “Sanse Egale” – Zalau;

avea un nou director care va rezolva problemele de tip administrativ precum si pe cele de care
vorbiti dumneavoastra (legate de scoala din Cehei – n.n.)… ”
Potrivit invatatoarelor de la Scoala nr. 2 din localitatea Pusta Vale, Moldovan Valentina si Chis
Mariana318: Copiii din Pusta Vale pot sa mearga la scoala din localitate pana in clasa a IV –a;
pentru a continua scoala din clasa a V-a pana in clasa a VIII-a trebuie sa mearga la scoala din
Cehei, care este situata la o distanta de 7 Km de localitatea Pusta Vale ;
La scoala din Cehei exista un numar de 90 de copii romi, care invata intr-o cladire anexa. In
aceasta cladire sunt doua sali de clasa;
Programul de curs al elevilor romi este urmatorul: clasele a V- a si a VI- a invata dimineata, iar
clasele a VII- a si a VIII-a invata dupa amiaza ;
Decizia de separare a elevilor romi a fost luata in urma cu 8 ani de catre d-na Director al scolii din
Cehei, Craciun Dorina.
Conditiile de desfasurare a cursurilor sunt intr-adevar dificile, insa acestea sunt resursele. « De
multe ori am venit cu lemne in portbagajul masinii pentru a face cald la copii in sala de curs… Nu
este drept ceea ce se intampla cu acesti copii insa nu stim care a fost motivul de separare.
Probabil din lipsa spatiilor s-a gasit aceasta solutie … ». Referitor la copiii care termina clasa a IV-a
la scoala din Pusta Vale, invatatoarele au tinut sa precizeze faptul ca de multe ori fetele care
mergeau mai apoi in clasa a V-a la Cehei refuzau sa se duca la scoala datorita faptului ca
profesorii le obligau sa vina in alte haine decat cele traditionale pe care le purtau de obicei. De
pilda, una din cerintele cadrelor didactice era ca fetele rome sa se imbrace in pantaloni de training
sau alte haine «normale», ceea ce educatia traditionala nu agreeaza pentru fetele sau femeile
roma.
IV. Opinii ale copiilor si parintilor romi
Opinii ale copiilor romi
C.U.F., elev in clasa a VIII- a :
La scoala din Cehei sunt doua cladiri: una mare, in care invata romanii si una mai mica in care
invata tiganii; Nu ne intelegem cu copii romani;
Cand scriem si noi mai bine vin romanii si ne bat, nu se joaca cu noi , ne alearga, dau cu pietre in
noi ; Am vrea sa invatam si noi cu ceilalti copii pentru ca facem si noi naveta cate 4 - 5 Km zilnic
si de multe ori nu suntem lasati sa invatam de copii majoritari; Noi romii avem profesori diferiti fata
de copii majoritari ; Conditiile (de studiu – n.n.) sunt diferite: noi nu avem caldura pe cand ei au,
noi nu avem nici usa, la romani le duce mai multe lemne.
C.R., elev in clasa a V- a :
Nu ne invata nimic; Noua nu ne da teme acasa; Romanii sunt in alta clasa si noi in alta clasa;
La noi este mizerie; Programul de lucru cu noi este redus, noi stam in jur de 4 ore pe zi la scoala.
L.F.T., elev in clasa a V- a:
Intr-o zi am fugit de la scoala si am lasat si pantofii, pentru ca m-au alergat copiii de romani ;
Noi invatam separat pentru ca ei (romanii – n.n.) spun ca « tiganii sunt rai si plini de paduchi » ;
La noi in cladire este murdar, geamurile sunt sparte, usa este rupta; Invatam cate 3 - 4 ore pe zi,
profesorul ne scrie ceva pe tabla si apoi pleaca; Nu avem autobuz cand mergem la scoala ;
plecam la ora 6.30 de acasa sa putem ajunge la 8.00 la scoala; Am vrea sa ne bage caldura, sa

Interviu realizat de Romani CRISS in data de 1 martie 2003;

ne puna alta usa, sa ne schimbe bancile si sa ne bage cu romanii sa invatam cu totii; Am vrea sa
se schimbe si profesorii, pentru ca noua nu ne dau teme.
C.F., fost elev al scolii din Cehei
Romanii stau in scoala si noi stam intr-un camin, acolo a fost camin; Lemne nu sunt si daca
mergem sa le cerem lemne ne zic ca nu sunt; Invatam cate 2-3 ore pe zi si normal avem 6 ore pe
zi, iar profesorii nu vin la ore;Avem un profesor cam aspru; acela cand vine la noi tot miroase a
palinca; Copii invata unde se tineau lemnele inainte; Pe noi ne-a mutat in camin doamna Director
Craciun Dorina; Nu au intrebat parintii (cand i-au mutat – n.n.) si nici la sedinta nu ii cheama.
C.M., elev in clasa a V- a la scoala din Cehei
Nu prea ne invata, ne scrie ceva pe tabla si apoi merg in cancelarie; Nu ne invata sa scriem si sa
citim.
Opinii ale parintilor romi
L.V. : Copii nostrii nu stiu nimic, degeaba merg la scoala; Profesorii nu-si dau interesul si de copiii
nostrii ; de exemplu eu am invatat carte la 28 ani deoarece si pe timpul meu ne bateau profesorii ;
Eu sunt pocait, si nu vreau sa ma cert cu nimeni; As vrea ca si copiii romi sa invete carte.
C.A.: Si eu am un copil care a fost la Cehei si nu a invatat nimic, aici nu isi dau interesul profesorii ;
l-am trimis la Simleul Silvaniei unde a invatat 8 clase si acum este la Scoala de Soferi ; acolo a
invatat cu romanii.
L.V. : Fetita mea zice ca este tare frig acolo (in scoala unde invata – n.n.) si ca este ca un grajd ;
Distanta este mare pana acolo o bat copii de romani ; am auzit ca intra pe geamuri copii de romani
si dau cu pietre in ei ; As vrea ca fetita mea sa invete aici cu copiii de romani.
C.M. : Ar fi o mare bucurie sa avem o scoala aici (in Pusta Vale – n.n.); copilul meu a invatat mai
multe de la mine decat de la scoala de la Cehei ; acolo romanii fac deosebire de copiii nostrii, plus
ca mai fug dupa ei chiar oamenii mari care isi bat joc de copii nostri ; As dori ca sa fim vazuti si noi
ca oamenii nu sa faca ei deosebiri ca unii sunt tigani.
Un alt parinte : Nu sunt multumit, as vrea sa invete si ei cu ceilalti copii, iar daca nu se poate sa le
faca si lor conditii de invatat ca si la romani. Chiar si eu la 42 de ani vreau sa invat carte, sa citesc
Biblia si sa ma descurc si eu in viata altfel ; sau sa ne faca si noua o scoala aici.
Opinii ale copiilor majoritari
T.A., elev in clasa a VII- a: Copii de romi invata in spate ; in scoala mare invata numai romanii si in
spate invata numai romii; Noi (romanii – n.n.) avem caldura; Profesorii sunt buni; Nu este bine sa
invatam separat ; daca sunt romi trebuie sa se romanizeze; Intr-un fel este bine intr-un fel nu ; ce
daca unul este mai negru si unul mai alb, nu trebuie sa fie diferente; Cu copiii romi ne mai sfadim,
ne mai impacam
V. De Jure
Legea invatamantului nr. 84/1995319, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art. 5
alin. 1 ca: “Cetatenii Romaniei au drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de
invatamant, indiferent de conditia sociala si materiala, … rasa, nationalitate… ”, iar potrivit art. 12
alin. 2 “Organizarea si continutul invatamantului nu pot fi structurate dupa criterii exclusiviste si
discriminatorii de ordin… etnic”.
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 167 din 31 iulie 1995, republicata ulterior in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din
5 ianuarie 1996 si nr. 606 din 10 decembrie 1999;

Art. 17 alin. 1 si 2, din acelasi act normativ, prevede ca Ministerul Educatiei, inspectoratele scolare
si autoritatile administratiei publice locale asigura conditiile necesare pentru ca elevii sa
frecventeze cursurile primare si gimnaziale, de regula, in localitatile in care acestia domiciliaza, iar
“In situatii justificate elevilor din invatamantul primar si gimnazial, scolarizati intr-o alta localitate, li
se asigura, dupa caz, servicii de transport, masa… .cu sprijinul Ministerului… al autoritatilor
administratiei publice locale, al agentilor economici, al comunitatilor locale… .al altor persoane
juridice sau fizice”.
Legea 48/2002320, pentru aprobarea cu modificari si completari a OG 137/2000321, privind
prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, prevede la art. 1 alin. 1 si 2 lit. e pct.
(V) ca “In Romania… .demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor… reprezinta valori
supreme si sunt garantate de lege”, iar “Principiul egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si
discriminarii sunt garantate in special in exercitarea urmatoarelor drepturi:… dreptul la educatie si la
pregatire profesionala”.
Art. 2 alin. 1 din Legea 48/2002 defineste discriminarea ca fiiind: “orice deosebire, excludere,
restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie… care are ca scop sau efect
restrangerea sau inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a
drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in
domeniul… cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice”.
Potrivit alin. 2 al aceluiasi articol “Orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le
genereaza, favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust… o
persoana, un grup de persoane sau o comunitate, fata de alte persoane, grupuri de persoane sau
comunitati, atrage raspunderea contraventionala… daca nu intra sub incidenta legii penale”.
Conventia cu privire la drepturile copilului322 prevede la art. 2 alin. 2 ca “Statele parti vor lua toate
masurile corespunzatoare, astfel incat copilul sa fie efectiv protejat impotriva oricarei forme de
discriminare… .”, iar art. 29 alin. 1 lit. e dispune ca: “Statele parti recunosc dreptul copilului la
educatie si, in vederea asigurarii acestui drept in mod progresiv si pe baza egalitatii de sanse, vor
urmari in mod special:… sa ia masuri pentru a incuraja frecventarea scolii cu regularitate si
reducerea ratei de abandonare a scolii”.
Declaratia Universala a Drepturilor Omului323 care prevede la art. 26 ca “Orice persoana are
dreptul la educatie”, iar “… educatia trebuie sa urmareasca dezvoltarea deplina a personalitatii
umane si intarirea respectului pentru drepturile omului si pentru libertatile fundamentale”.
Declaratia Universala a Drepturilor Copilului324
Din dispozitiile principiilor I si VI ale Declaratiei reiese ca toti copiii se vor bucura de drepturile
enuntate in aceasta, “fara vreo deosebire sau discriminare intemeiata pe rasa, culoare… ., copilul
avand … dreptul de a primi o educatie… ” care “… va promova cultura sa generala si ii va da putinta
sa isi dezvolte, in conditii egale, aptitudinile, judecata individuala si simtul raspunderii morale si
sociale, si sa devina membru util al societatii”.
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 69 din 31 ianuarie 2002;
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000;
Adoptata de Adunarea Generala a ONU la 29 noiembrie 1989; Romania a ratificat Conventia prin Legea nr. 109 din 18
septembrie 1990, piblicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 199 din 28 septembrie 1990;
Adoptata si proclamata de Adunarea generala a Organizatiei Natiunilor Unite prin Rezolutia 217(III) din 10 decembrie
1948;
Proclamata de Adunarea Generala a ONU la 20 noiembrie 1959 rpin Rezolutia 1386 (XIV);

Conventia privind lupta impotriva discriminarii in domeniul invatamantului325, care prevede la art. 1,
pct. 1, urmatoarele:
“In sensul prezentei conventii, termenul de <discriminare> cuprinde orice distinctie, excludere,
limitare sau preferinta care, intemeiata pe rasa, culoare,[… ] are drept obiect sau ca rezultat
suprimarea sau alterarea egalitatii de tratament in ceea ce priveste invatamantul si mai ales:
inlaturarea unei persoane sau unui grup de la accesul la diverse tipuri sau grade de invatamant;
limitarea la un nivel inferior a educatiei unei persoane sau a unui grup;
sub rezerva celor stabilite in art. 2 al prezentei Conventii326, instituirea sau mentinerea unor
sisteme sau institutii de invatamant separate pentru persoane sau grupuri;
plasarea unei persoane sau grup intr-o situatie incompatibila cu demnitatea umana”.
Potrivit aceleiasi Conventii, “Statele participante la prezenta Conventie isi iau angajamentul sa
formuleze, sa dezvolte si sa aplice o politica nationala menita sa promoveze [… ] egalitatea de
posibilitati si de tratament in domeniul invatamantului si mai ales… sa asigure in toate institutiile de
invatamant public, de acelasi grad, un invatamant de acelasi nivel si conditii echivalente in ceea ce
priveste calitatea invatamantului predat”.
Conventia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala327 defineste in
continutul art. 1 expresia “discriminare rasiala” ca fiind: “orice deosebire, excludere, restrictie sau
preferinta intemeiata pe rasa, culoare, ascendenta sau origine nationala sau etnica, care are ca
scop sau efect de a distruge sau compromite recunoasterea, folosinta sau exercitarea in conditii de
egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale in domeniul… cultural sau in oricare alt
domeniu al vietii publice”.
Potrivit art. 2 alin. 1 lit. a din Conventie, “Statele parti condamna discriminarea rasiala si se
angajeaza sa continue, prin toate mijloacele potrivite si fara intarziere, o politica menita sa elimine
orice forma de discriminare rasiala… si in acest scop: fiecare stat parte se angajeaza sa nu recurga
la acte sau practici de discriminare rasiala impotriva unor persoane, grupuri de persoane… si sa
faca in asa fel incat toate autoritatile publice si institutiile publice, nationale si locale, sa se
conformeze acestei obligatii”.
Art. 3 din Conventie prevede ca “Statele parti condamna in special segregatia rasiala… si se
angajeaza sa previna, sa interzica si sa elimine pe teritoriile tinand de jurisdictia lor toate practicile
de aceasta natura”.

Adoptata de Conferinta generala a UNESCO, la Paris, 14 decembrie 1960; Romania a ratificat Conventia prin Decretul
nr. 149 din 2 aprilie 1964, publicat in Buletinul Oficial, nr. 5 din 20 aprilie 1964;
Art. 2 precizeaza situatiile admise de catre statele parti care nu sunt considerate ca ar constitui discriminari, respectiv:
crearea sau mentinerea de sisteme sau de institutii de invatamant separate pentru elevii de cele doua sexe… ; crearea sau
mentinerea, din motive de ordin religios sau lingvistic, de sisteme sau institutii separate in care se preda un invatamant care
corespunde alegerii parintilor sau tutorilor legali ai elevilor… ; crearea sau mentinerea de institutii de invatamant particulare,
daca aceste institutii au drept obiect nu asigurarea excluderii unui grup oarecare, ci sporirea posibilitatilor de invatamant pe
care le ofera puterea publica… ;
Adoptata de Adunarea generala a ONU la 21 decembrie 1965; Romania a aderat la Conventie prin Decretul nr. 345 din
14 iulie 1970;

Conventia – Cadru pentru protectia minoritatilor nationale328, prevede la art. 12 alin. 3 ca “Partile se
angajeaza sa promoveze sanse egale de acces la educatia de toate nivelurile penrtu persoanele
aprtinand minoritatilor nationale”.
Pactul International cu privire la Drepturile Economice, Sociale si Culturale329 prevede in continutul
art. 13 ca “Statele parti… recunosc dreptul pe care il are orice persoana la educatie. Ele (statele
parti – n.n.) sunt de acord ca educatia trebuie sa urmareasca deplina dezvoltare a personalitatii
umane… si sa intareasca respectarea drepturilor omului si libertatilor fundamentale”.
VI. Interventia CRISS si solutionarea cazului
Avand in vedere starea de fapt a cauzei, opiniile autoritatilor locale, ale parintilor si copiilor romi,
precum si opiniile copiilor majoritari si a cadrelor didactice din localitatea Pusta Vale, privind
tratamentul diferentiat si injust fata de copiii romi, Romani CRISS a sesizat in data de 10 martie
2003330 Ministerul Educatiei si Cercetarii, iar in data de 13 martie, Inspectoratul Scolar Judetean –
Salaj331, cu privire la situatia existenta la Scoala Generala din localitatea Cehei, solicitand punctul
de vedere oficial al acestor institutii, precum si daca reprezentantii ministerului au demarat o
ancheta in acest sens.
De asemenea, Romani CRISS a adresat scrisori oficiale si altor institutii, aducand la cunostinta
acestora situatia din localitatea Cehei332.
In data de 12 mai 2003 Romani CRISS a formulat Plangere la Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii (CNCD), potrivit art. 2 alin. 1 si 2 din Legea 48/2002333.
Inspectoratul Scolar Judetean Salaj nu a raspuns pana la data actualizarii prezentului raport,
scrisorii adresate de Romani CRISS. In schimb, in data de de 04.06.2003, Ministerul Educatiei,
Cercetarii si Tineretului – Directia Generala pentru Invatamant si Limbile Minoritatilor a comunicat
Romani CRISS urmatoarele334: „… directia generala… a solicitat ISJ salaj informatii suplimentare
pentru clarificarea aspectelor semnalate… In consecinta s-a format o comisie, care s-a deplasat la
fata locului”, si care, „prin coroborarea informatiilor obtinute astfel cu baza materiala de care
dispune scoala la acest moment, cu concursul autoritatilor locale, au fost luate urmatoarele masuri
pentru ameliorarea conditiilor de studiu pentru copiii din Cehei, in raport cu situatia anterioara datei
de 28.02.2003:
Incepand cu 01.04.2003 s-a introdus cursa speciala pentru transportul copiilor pe ruta Pusta –
Veche – Cehei, pentru ambele schimburi; Din 15.03.2003 clasele a VI-a si a VII-a cu un numar de
35 elevi romi invata in cladirea principala alaturi de elevii romani; S-a demarat proiectul de
„recuperare scolara” pentru adulti si adolescenti la Pusta – Veche; Acoperirea cu cadre calificate a
posturilor didactice din scoala (din 16 cadre didactice, 14 sunt calificate); S-a dispus
reconditionarea urgenta a cladirii anexa; A fost demarat proiectul de educatie interculturala la
Scoala Gimnaziala din Simleu”.

Adoptata de catre Comitetul Ad – Hoc pentru Protectia Minoritatilor Nationale, la 1 februarie 1995; Semnata de Romania
la 1 februarie 1995, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 82/1995
Adoptat si deschis spre semnare de Adunarea Generala a Natiunilor Unite la 16 decembrie 1966 prin Rezolutia 2200A
(XXI); Romania a ratificat pactul la 9 decembrie 1974;
Sesizarile au numerele de iesire 86 si 87/10.03.2003;
Sesizarea are numarul de iesire 96/13.03.2003;
Institutiile carora li s-au adresat scrisori oficiale sunt: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Informatiilor Publice,
Delegatia Comisiei Europene in Romania, Ambasada Statelor Unite ale Americii, Organizatia Salvati Copiii si UNICEF –
Romania;
Plangerea are numarul de inregistrare 1704/12.05.2003;
A se vedea in acest sens raspunsul MECT – DGILM, nr. 31723/04.06.2003;

Acelasi raspuns, mai precizeaza si faptul ca: „… in momentul de fata, dat fiind ca spatiul destinat
invatamantului impune activitatea didactica divizata pe doua schimburi, baza materiala de care
dispune scoala este la dispozitia intregului corp profesoral si a intregului efectiv de elevi fara
discriminare… ”.
VII.

Raspunsul Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii

Consilul National pentru Combaterea Discriminarii, a raspuns in data de 22.07.2003, Plangerii
formulate de Romani CRISS, in sensul ca: „… in urma analizei acesteia (a plangerii adresate – n.n.)
a dispus prin Hotararea nr. 218/23.06.2003 ca: Faptele prezentate constituie discriminare, conform
art. 2 alin. 2 din OG 137/2000...”; Masura sanctionarii cu avertisment va fi aplicata Scolii Generale
Cehei.
37. Romani CRISS vs. ISJ Mures, Scoala Ungheni: discriminare in educatie
I.

De facto

Romani CRISS

In urma articolului intitulat “Segregare rasiala la scoala din Ungheni”, publicat in saptamanalul local
„Ziarul de Mures” din 1-7 martie 2004, s-a semnalat in localitatea Ungheni din judetul Mures,
existenta unei situatii in care copiii romi invata separat de copiii majoritari in clasele I, IV si VI ale
scolii din localitate. Pe baza acestor informatii o delegatie335 a Romani CRISS a organizat in
perioada 14 – 15 martie o vizita de documentare impreuna cu organizatia “Liga Pro Europa”.
In 14 martie 2004, Romani CRISS s-a deplasat in cele doua comunitati de romi din localitatea
Ungheni, unde a discutat cu copiii si parintii romi. In discutiile purtate, acestia au afirmat ca, odata
cu schimbarea directorului scolii, actualele clase I, IV si VI au fost segregate. Acest fapt s-a realizat
incepand cu anul scolar 2002/2003, odata cu trecerea de la clasa a-II-a la clasa a-III-a C, actuala
clasa a-IV-a C si odata cu trecerea de la clasa a-IV-a la clasa a-V-a C pentru actuala clasa a-VI-a
C.
Atat copiii cat si parintii romi s-au aratat nemultumiti de aceasta situatie. Parintele unui copil rom a
declarat ca „nu mi-am trimis fiica la scoala in acest an pentru ca s-a format o clasa speciala de
romi si ca nu o voi trimite pana ce situatia nu se va rezolva”. Parintii romi au mai aratat ca in
general sunt multumiti de calitatea educatiei oferite in scoala, dar ca nu sunt de acord cu
separarea fizica a copiilor prin alcatuirea de clase diferite pentru copii romi si copii romani. Acestia
au mentionat ca nu au fost consultati in nici un fel la formarea claselor si ca au aflat alcatuirea
acestora la inceperea anului scolar cand au fost strigati toti copiii.
In ceea ce priveste relatiile dintre romi si majoritari, parintii copiilor declara ca aceastea sunt bune,
insa este posibil ca parintii copiilor majoritari sa fi influentat decizia directorului de a forma clase
separate pentru romi. Copiii romi au mentionat faptul ca accesul lor in sala de sport in cadrul orelor
de educatie fizica este mult mai redus decat cel al copiilor din clasele de acelasi an dar cu elevi
preponderent majoritari, si au declarat ca in multe ocazii cadrele didactice ii pun sa stea in
genunchi in clasa in timpul orelor de curs.
In data de 15 martie 2004, Romani CRISS s-a deplasat la Scoala Generala „Emil Dragan” din
Ungheni unde a documentat distributia pe clase din punct de vedere etnic si au fost „vizitate”
clasele I, IV si VI, atat literele C cat si literele A si B, precum si sala de sport. Delegatia Romani
Delegatia Romani CRISS a fost formata din Madalin Morteanu – Coordonator programe, Marian Mandache – asistent
programe si Cristian Buceanu, reporter al Agentiei de presa Roma News – Departamentul Media;

CRISS a avut o ultima intalnire cu reprezentatii Scolii, inspectoratului si autoritatilor locale in care
s-a evaluat situatia si au fost propuse solutii.
II.

Punctul de vedere al autoritatilor locale

Romani CRISS a avut o intalnire cu Inspectorul scolar general, domnul Stefan Somesan, privind
situatia existenta in scoala din Ungheni. Potrivit acestuia, inspectoratul s-a autosesizat din presa si
a investigat situatia la fata locului. Acesta a declarat ca in Scoala Generala „Emil Dragan” din
Ungheni nu exista clase formate exclusiv din romi dar ca exista totusi, o „aglomerare” in cazul
clasei a-I-a C. Domnul inspector general a mai declarat ca institutia pe care o conduce „nu
agreeaza nici un fel de separatism in scoli” mentionand ca a reiterat acest lucru si la ultima sedinta
semestriala cu directorii de scoli.
De asemenea, domnul inspector Somesan a afirmat ca la inceputul anului scolar, comunitatea de
romi din Petelea i-a adus la cunostinta existenta unei probleme similare in localitate, iar
inspectoratul a „reglat problema”, actionand in sensul desegregarii. In ceea ce priveste distributia
pe clase a elevilor, este de competenta exclusiva a conducerii scolii, aceasta raportand
inspectoratului distributia pe clase, dar nu si compozitia etnica a claselor. Inspectoratul solicita
informatii cu privire la alcatuirea etnica la nivel de scoala si nu la nivel de clase, iar etnicitatea este
aceea decisa de parintii copiilor.
Domnul inspector general a admis faptul ca e posibil ca parintii copiilor romani sa fi creat presiuni
asupra directorului scolii pentru crearea unei clase separate pentru romi, insa, Inspectoratul Scolar
Judetean nu va tine cont de asemenea opinii, pe care nu le considera a fi „conform normelor
europene si in spiritul integrarii europene”. Domnul Inspector a mentionat ca „poate exista un pic
de exagerare din ambele parti”, insa s-a arata dispus sa sprijine vizita de documentare a Romani
CRISS si a asigurat toate datele solicitate. La Scoala Generala „Emil Dragan” a avut loc o intalnire
la care a participat delegatia Romani CRISS, reprezentantul Liga Pro Europa, Dl. inspector Laslo
Simion – Inspectoratul Scolar Judetean Mures, D-na Director Niculina Nemes, Dl. Arpie –
Reprezentant a comunitatii rome din Ungheni, Dl. Ioan Covrig – Primar al localitatii Ungheni, Dl.
Expert pentru romi Nicolae Turcata – Biroul Judetean pentru Romi din cadrul Prefecturii Mures.
Intr-o prima faza, s-au analizat tabele cu distributia pe clase din punct de vedere etnic. In cazul
claselor I se observa o concentrare a elevilor romi in clasa a-I-a C, si o slaba reprezentare in cadrul
claselor a-I-a A si a-I-a B336, lucru recunoscut si de inspectorat si de conducerea scolii. D-na
Director Nemes Niculina a explicat faptul ca, la inceputul anului scolar s-au format doua clase
pentru a-I-a, iar la aproximativ o luna, intrucat au venit copii din alte localitati la Scoala Generala
din Ungheni si existau 67 de elevi pentru clasa a-I-a337, s-a format si o a treia clasa, anume clasa
a-I-a C. Dna Director a mai aratat ca parintii sunt cei care solicita distributia la clasele A si B in
functie de invatator, iar la clasa a-I-a C sunt in principal copiii ai caror parinti nu au solicitat nici unul
din invatatorii de la clasele a-I-a A si a-I-a B.
Primarul localitatii Ungheni a declarat ca, la alcatuirea claselor I se pastreaza in principal structura
existenta in cadrul celor doua grupe de la gradinita, insa o problema o constituie faptul ca romii
sunt foarte slab reprezentati la nivelul gradinitei din Ungheni. Acest lucru a fost sustinut si de
Directorul scolii. Reprezentantul comunitatii rome din Ungheni a declarat ca, de regula, romii isi
trimit copiii direct la scoala, fara ca acestia sa mai frecventeze gradinita, fapt care contribuie la o
diferenta de instruire la nivelul claselor I intre copiii romi si cei neromi.
Vezi Anexele nr. 2-4.
Numarul minim de elevi pentru a forma trei clase este, conform afirmatiilor D-nei Director, de 61.

In cazul claselor a-IV-a si a-VI-a, rezulta, conform datelor prezentate, o concentrare a elevilor romi
in clasa a-IV-a C si respectiv a-VI-a C, si o slaba reprezentare a acestora la nivelul celorlalte clase
din acelasi an338. Reprezentantul BJR, Dl Nicolae Turcata a afirmat ca, din datele statistice
prezentate in tabele reiese ca „sunt probleme la nivelul claselelor I, IV si VI”.
Pentru situatia existenta la nivelul claselor a-IV-a si a-VI-a, o posibila explicatie ar fi fost faptul ca la
inceputul anului scolar 2002/2003, s-a dorit crearea unei clase cu elevi mai slabi pentru ca acestia
sa poata beneficia de mai mult ajutor si sa se atenueze diferenta dintre acestia si ceilalti elevi.
Insa, din analiza situatiei scolare a elevilor clasei a-IV-a C339, rezulta urmatoarele: La inceputul
anului scolar 2002/2003, dintr-un total de 10 elevi, 2 repetau anul, 3 aveau calificativul „suficient”,
iar 5 aveau calificativul „bine”. Asadar, jumatate dintre elevi aveau calificativul „bine”, lucru care nu
poate sustine idea crearii clasei a-III-a C drept o clasa inferioara valoric.
Delegatia Romani CRISS a vizitat si sala de sport a Scolii generale din Ungeni. D-na director a
declarat ca toti elevii, inclusiv elevii de etnie roma au acces la sala de sport.
Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean si conducerea Scolii generale „Emil Dragan” din
Ungheni au admis ca exista un „dezechilibru etnic” la nivelul claselor I, IV, VI dar au subliniat ca nu
a fost urmarit acest lucru. Acestia au mai declarat ca vor remedia dezechilibrul creat odata cu
inceperea noului an scolar, intrucat nu este eficienta schimbarea alcatuirii claselor in timpul anului
scolar. Acestia au mai aratat ca pentru a ajuta copiii care nu sunt la fel de bine instruiti si vor fi
dispersati in mai multe clase, pot beneficia de la un invatator de sprijin pentru a putea ajunge la
acelasi nivel cu ceilalti colegi.
Primarul localitatii Ungheni a propus ca pentru asigurarea unei mai bune reprezentari a copiilor
romi in cadrul gradintei, sa se faca demersurile necesare la nivel central pentru ca alocatia pentru
copiii prescolari sa fie acordata numai sub conditia frecventarii gradinitei. Romani CRISS nu
considera oportuna o asemenea masura, mai ales ca slaba frecventare a gradinitei de catre romi
constituie deseori un pretext pentru a formarea de clase segregate ori separate. Mai mult legea
invatamantului340 nu prevede obligativitatea frecventarii gradinitei in general si nici pentru
inscrierea in invatamantul primar. Astfel legea invatamantului prevede la art. 18, alin 1:
„Invatamantul prescolar se organizeaza pentru copii in varsta de 3-7 ani, in gradinite de copii cu
program normal, prelungit si saptamanal”, iar la art 20 alin. 2: ”In clasa I sunt inscrisi copiii care
implinesc varsta de 7 ani in anul calendaristic respectiv”.
III.

Opinii ale copiilor si parintilor romi341

III.1

Opinii ale copiilor romi:342

Copil rom 1: in clasa a-I-a C sunt numai romi; invatatoarea noastra e mai tanara, dar e o
invatatoare buna; avem un roman in clasa, dar si el e mai sarac ; la inceput ne-a pus cu romani in
clasa, dar apoi ne-a schimbat ca a zis ca ne batem
Copil rom 2: dupa o luna de zile ne-a schimbat numai la romi ; as vrea sa invatam si cu romani ca
si noi suntem tot copii; nu ne-a intrebat nimeni daca vrem sa invatam separat; noi avem note bune
Vezi Anexele nr. 9-11si respectiv Anexele nr. 14-16.
Vezi Anexa nr. 21.
Legea nr. 84/1995 (Legea invatamantului) publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 167 din 31 iulie 1995, republicata
ulterior in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1996 si nr. 606 din 10 decembrie 1999.
Informatia prezentata a fost obtinuta prin vizita efectuata de delegatia Romani CRISS in comunitatea de romi din
localitatea Ungheni in data de 14 martie 2004.
Pentru a proteja identitatea persoanelor intervievate, nu s-au utilizat numele si nici intialele acestora.

Copil rom 3:in clasa a-I-a si a-II-a am fost cu romani, dar cand am trecut a-III-a m-a mutat la C; mau mutat desi fusesem cu colegii mei impreuna de la gradinita; nu mi-au zis de ce m-au mutat la
C ; cand ne-a mutat de la a-II-a B la a-III-a C, copiii romani s-au bucurat si au zis ca au scapat de
tigani; acum nu mai am priteni la clasele A si B, desi inainte aveam
Copil rom 4: eu nu umblu in haine traditionale de gabor, nici la scoala si nici acasa pentru ca nu
imi place ; romii se inteleg bine intre ei aici
Copil rom 5: noi nu prea facem sportul, ni se zice sa facem matematica in loc de sport, fiindca cei
mari fac sportul atunci; pe mine m-a pus in colt in genunchi odata pentru ca am intrebat de ce nu
facem sportul; cand ne pune in genunchi trebuie sa stam toata ora asa; romanii ne zic ca suntem
tigani si corturari si murdari si paduchiosi; copiii romani ne ciufulesc mereu
Copil rom 6 : cand am trecut in clasa a-VI-a au plecat din clasa romanii si au venit romi si s-a
format o clasa numai de romi ; in clasa mea sunt 16 romi si un roman; nu ne-a spus nimeni de ce
ne-a separat ; nu au fost probleme pana ce nu s-a schimbat directorul scolii ; eu as vrea sa invat si
cu copii romani; cand am fost mutati toti romii intr-o clasa copii romani se bucurau si spuneau ca
nu mai stau cu tigani in clasa
Copil rom 7 (fost elev): nu au fost probleme de tipul asta mai demult ; cand am fost la ora la ei la
engleza i-a intrebat ce vor sa faca, ei au zis ca vor sa se joace si i-a lasat sa se joace
III. 2. Opinii ale parintilor romi
Parinte rom 1: noul director a creat problemele fiindca nu ii suporta pe romi; cand au trecut din
clasa a-II-a in a-III-a si din a-IV-a in a-V-a, au format clase separate pentru romi; in clasa a-I-a e o
clasa numai cu romi; invatatoarea nu vrea sa recunoasca faptul ca exita clase separate; in scoala
nu se invata limba romani; invatatoarea e tanara dar e o invatatoare buna; nu ne-a intrebat nimeni
daca vrem sa invete copiii nostri separat de ceilalti copii; clasa a-I-a C invata sus in mansarda; una
dintre mame si-a mutat fata de la clasa a-IV-a C la clasa a-IV-a B; copiii nostri invata bine, sunt
curati si ordonati, suntem multumiti de profesori; nu vrem sa se faca diferente intre copiii nostri si
ceilalti copii; nu vrem o clasa separata numai pentru romi; am fost la sedinta cu parintii si am zis ca
suntem de acord sa ramana copiii asa pana la sfarsitul anului scolar, insa nu mai vrem ca si la anul
sa avem copiii separati de ceilalti; vrem clase mixte
Parinte 2: nu mi-am dat fata la scoala pentru ca s-a facut clasa separata numai pentru romi; fata
mea era inscrisa la scoala, i-am cumparat tot ce ii trebuia sa mearga la scoala dar nu am dat-o
pentru ca i-a separat pe copii si nu o sa o dau pana ce nu se rezolva problema; daca mergeau
copiii nostri murdari la scoala poate le dadeam dreptate, dar copiii nostri sunt curati; noi avem grija
de copiii nostri; suntem in relatii bune cu romanii, nu exista conflicte intre noi; poate ca parintii
copiilor romani au cerut directoarei sa faca o clasa separata numai cu romi, dar cred ca directoarea
e vinovata; sunt mai multe feluri de romi in localitate: gabori, romi romanizati, corturari
Parinte 3: nu au fost probleme pana ce nu s-a schimbat directoarea ; directoarea nu ii suporta pe
tigani; la clasa a-VI-a C nu afost pana acum sedinta cu parinti in timp ce la a-VI-a A si a-VI-a B a
fost; pe noi nu consulta nimeni; nu ne-a intrebat nimeni daca dorim ca sa invete copiii nostri
separat de ceilalti; la clasa a a-VI-a C li se schimba mereu profesorii; cand am mers la scoala la
ora de istorie profesorul nu era la ora
Parinte 4: noua nu ne face nimeni dreptate; la liceele din oras, unde sunt ceilalti doi fii ai mei, nu
se fac diferente; pana sa devina directoare, directoarea nu avea nici o problema cu romii; e posibil
ca parintii copiilor romani sa fi cerut separarea de copiii romi

IV.

De Jure

Legea invatamantului nr. 84/1995343, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art. 5
alin. 1 ca: “Cetatenii Romaniei au drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de
invatamant, indiferent de conditia sociala si materiala, … rasa, nationalitate… ”, iar potrivit art. 12
alin. 2 “Organizarea si continutul invatamantului nu pot fi structurate dupa criterii exclusiviste si
discriminatorii de ordin… etnic”.
Legea nr. 27/2004344 privind aprobarea Ordonantei nr. 77/2003 pentru modificarea si completarea
Ordonantei Guvernului nr. 137/2000345 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, prevede la art. 1,
alin. 1 si 2 lit. e pct. (V) ca “In Romania… .demnitatea omului, drepturile si libertatile
cetatenilor… reprezinta valori supreme si sunt garantate de lege”, iar “Principiul egalitatii intre
cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii sunt garantate in special in exercitarea
urmatoarelor drepturi:… dreptul la educatie si la pregatire profesionala”.
Art. 2 alin. 1 din Legea 27/2004 defineste discriminarea ca fiind: “orice deosebire, excludere,
restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie… care are ca scop sau efect
restrangerea sau inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a
drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in
domeniul… cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice”.
Potrivit alin. 3 al aceluiasi articol “Orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le
genereaza, favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust… o
persoana, un grup de persoane sau o comunitate, fata de alte persoane, grupuri de persoane sau
comunitati, atrage raspunderea contraventionala… daca nu intra sub incidenta legii penale”.
Conventia cu privire la drepturile copilului346 prevede la art. 2 alin. 2 ca “Statele parti vor lua toate
masurile corespunzatoare, astfel incat copilul sa fie efectiv protejat impotriva oricarei forme de
discriminare… .”, iar art. 29 alin. 1 lit. e dispune ca: “Statele parti recunosc dreptul copilului la
educatie si, in vederea asigurarii acestui drept in mod progresiv si pe baza egalitatii de sanse, vor
urmari in mod special:… sa ia masuri pentru a incuraja frecventarea scolii cu regularitate si
reducerea ratei de abandonare a scolii”.
Declaratia Universala a Drepturilor Omului347 care prevede la art. 26 ca “Orice persoana are
dreptul la educatie”, iar “… educatia trebuie sa urmareasca dezvoltarea deplina a personalitatii
umane si intarirea respectului pentru drepturile omului si pentru libertatile fundamentale”.
Declaratia Universala a Drepturilor Copilului348: Din dispozitiile principiilor I si VI ale Declaratiei
reiese ca toti copiii se vor bucura de drepturile enuntate in aceasta, “fara vreo deosebire sau
discriminare intemeiata pe rasa, culoare… ., copilul avand … dreptul de a primi o educatie… ” care
“… va promova cultura sa generala si ii va da putinta sa isi dezvolte, in conditii egale, aptitudinile,
judecata individuala si simtul raspunderii morale si sociale, si sa devina membru util al societatii”.
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 167 din 31 iulie 1995, republicata ulterior in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din
5 ianuarie 1996 si nr. 606 din 10 decembrie 1999.
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 216 din 11 martie 2004.
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000.
Adoptata de Adunarea Generala a ONU la 29 noiembrie 1989; Romania a ratificat Conventia prin Legea nr. 109 din 18
septembrie 1990, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 199 din 28 septembrie 1990.
Adoptata si proclamata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite prin Rezolutia 217(III) din 10 decembrie
1948.
Proclamata de Adunarea Generala a ONU la 20 noiembrie 1959 prin Rezolutia 1386 (XIV).

Conventia privind lupta impotriva discriminarii in domeniul invatamantului349, care prevede la art. 1,
pct. 1, urmatoarele:“In sensul prezentei conventii, termenul de <discriminare> cuprinde orice
distinctie, excludere, limitare sau preferinta care, intemeiata pe rasa, culoare,[… ] are drept obiect
sau ca rezultat suprimarea sau alterarea egalitatii de tratament in ceea ce priveste invatamantul si
mai ales: inlaturarea unei persoane sau unui grup de la accesul la diverse tipuri sau grade de
invatamant;limitarea la un nivel inferior a educatiei unei persoane sau a unui grup; sub rezerva
celor stabilite in art. 2 al prezentei Conventii350, instituirea sau mentinerea unor sisteme sau
institutii de invatamant separate pentru persoane sau grupuri; plasarea unei persoane sau grup
intr-o situatie incompatibila cu demnitatea umana”.
Potrivit aceleiasi Conventii, “Statele participante la prezenta Conventie isi iau angajamentul sa
formuleze, sa dezvolte si sa aplice o politica nationala menita sa promoveze [… ] egalitatea de
posibilitati si de tratament in domeniul invatamantului si mai ales… sa asigure in toate institutiile de
invatamant public, de acelasi grad, un invatamant de acelasi nivel si conditii echivalente in ceea ce
priveste calitatea invatamantului predat”.
Conventia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala351 defineste in
continutul art. 1 expresia “discriminare rasiala” ca fiind: “orice deosebire, excludere, restrictie sau
preferinta intemeiata pe rasa, culoare, ascendenta sau origine nationala sau etnica, care are ca
scop sau efect de a distruge sau compromite recunoasterea, folosinta sau exercitarea in conditii de
egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale in domeniul… cultural sau in oricare alt
domeniu al vietii publice”.
Potrivit art. 2 alin. 1 lit. a din Conventie, “Statele parti condamna discriminarea rasiala si se
angajeaza sa continue, prin toate mijloacele potrivite si fara intarziere, o politica menita sa elimine
orice forma de discriminare rasiala… si in acest scop: fiecare stat parte se angajeaza sa nu recurga
la acte sau practici de discriminare rasiala impotriva unor persoane, grupuri de persoane… si sa
faca in asa fel incat toate autoritatile publice si institutiile publice, nationale si locale, sa se
conformeze acestei obligatii”.
Art. 3 din Conventie prevede ca “Statele parti condamna in special segregatia rasiala… si se
angajeaza sa previna, sa interzica si sa elimine pe teritoriile tinand de jurisdictia lor toate practicile
de aceasta natura”.
Conventia – Cadru pentru protectia minoritatilor nationale352, prevede la art. 12 alin. 3 ca “Partile se
angajeaza sa promoveze sanse egale de acces la educatia de toate nivelurile pentru persoanele
aprtinand minoritatilor nationale”.
Pactul International cu privire la Drepturile Economice, Sociale si Culturale353 prevede in continutul
art. 13 ca “Statele parti… recunosc dreptul pe care il are orice persoana la educatie. Ele (statele
Adoptata de Conferinta Generala a UNESCO, la Paris, 14 decembrie 1960; Romania a ratificat Conventia prin Decretul
nr. 149 din 2 aprilie 1964, publicat in Buletinul Oficial, nr. 5 din 20 aprilie 1964.
Art. 2 precizeaza situatiile admise de catre statele parti care nu sunt considerate ca ar constitui discriminari, respectiv:
crearea sau mentinerea de sisteme sau de institutii de invatamant separate pentru elevii de cele doua sexe… ; crearea sau
mentinerea, din motive de ordin religios sau lingvistic, de sisteme sau institutii separate in care se preda un invatamant care
corespunde alegerii parintilor sau tutorilor legali ai elevilor… ; crearea sau mentinerea de institutii de invatamant particulare,
daca aceste institutii au drept obiect nu asigurarea excluderii unui grup oarecare, ci sporirea posibilitatilor de invatamant pe
care le ofera puterea publica…
Adoptata de Adunarea Generala a ONU la 21 decembrie 1965; Romania a aderat la Conventie prin Decretul nr. 345 din
14 iulie 1970.
352 Adoptata de catre Comitetul Ad – Hoc pentru Protectia Minoritatilor Nationale, la 1 februarie 1995; Semnata de Romania
la 1 februarie 1995, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 82/1995.

parti – n.n.) sunt de acord ca educatia trebuie sa urmareasca deplina dezvoltare a personalitatii
umane… si sa intareasca respectarea drepturilor omului si libertatilor fundamentale”.
V.

Continuitatea problemei

Avand in vedere starea de fapt a cauzei, opiniile parintilor si copiilor romi opiniile Inspectoratul
Scolar Judetean si ale conducerii Scolii generale „Emil Dragan”, opiniile autoritatilor locale din
localitatea Ungheni, privind tratamentul diferentiat si injust fata de copiii romi, Romani CRISS va
lua in considerare posibilitatea de a sesiza Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.
38. Romani CRISS vs. Scoala Ion Creanga – Pascani: discriminare in accesul la institutie
publica
Romani CRISS

I. De Facto
In data de 05.09.2002, cotidianul central “Libertatea”, publica sub titlul “ Decizii contra tiganilor la
Pascani” , un articol de presa din care reiesea ca “pe gardurile scolii <Ion Creanga> din Pascani,
judetul Iasi, au aparut afise conform carora in incinta unitatii este interzisa intrarea cainilor, a
ziaristilor si a tiganilor”.
Din continutul aceluiasi articol reiese ca “liderul romilor din Iasi, Stefan Roman, este extrem de
indignat de acest fapt si solicita pedepsirea tuturor celor vinovati”.Posturile de radio au preluat
aceasta informatie, fiind difuzata ca stire in care se prezenta un caz de discriminare indreptat
impotriva romilor.354 De asemenea, potrivit agentiei de presa Roma News, expertul rom din cadrul
Prefecturii Iasi, d-l Stefan Roman, a declarat ca “… este un exemplu clar de rasism si de incalcare
a unor principii democratice. Trebuie luate cele mai aspre masuri impotriva persoanelor care au
pus afisele, precum si impotriva celor care au permis sa se intample acest lucru”.
II. De Jure
Legea 48/2002, pentru aprobarea OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare355, prevede la:
Art 2 alin. 2: “Orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le genereaza,
favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o
persoana, un grup de persoane sau o comunitate, fata de alte persoane, grupuri de persoane sau
comunitati, atrage raspunderea contraventionala conform prezentei ordonante, daca nu intra sub
incidenta legii penale”;
Art. 18: “Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, interzicerea accesului unei
persoane sau al unui grup de persoane in locurile publice din cauza apartenentei acestora la o
anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau oricare alta categorie defavorizata,
respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in cauza”;
Art. 19 : “Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, daca fapta nu intra sub incidenta
legii penale, orice comportament manifestat in public, avand caracter de propaganda nationalist –
353 Adoptat si deschis spre semnare de Adunarea Generala a Natiunilor Unite la 16 decembrie 1966 prin Rezolutia 2200A
(XXI); Romania a ratificat pactul la 9 decembrie 1974.
354 Stirea privind prezenta afiselor la scoala din Pascani a fost difuzata de postul de Radio Europa FM;
355 Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 31.01.2002.

sovina, de instigare la ura rasiala sau nationala, ori acel comportament care are ca scop sau
vizeaza atingerea demnitatii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare
sau ofensatoare, indreptat impotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunitati si
legat de apartenenta acestora la o anumita rasa, nationalitate, etnie… ”
III. Interventia CRISS
Fata de aceasta situatie, Romani CRISS a sesizat institutiile si autoritatile locale, in speta,
Prefectura Judetului Iasi, prin adresa nr. 687/11.09.2002, si Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, prin
adresa nr.686/11.09.2002.
Prefectura Judetului Iasi a transmis raspunsul cu privire la sesizarea CRISS, precizand: “Cotidianul
bucurestean “Libertatea” nu a facut decat sa reia, pe 5 septembrie 2002, continutul unui articol
publicat pe data de 28 august 2002 in saptamanalul local din Pascani “Orizont” cu titlul “Rasism la
Scoala “Ion Creanga” din Pascani, in care se afirma ca o parte dintre profesorii scolii,
nenominalizati, si-ar fi declarat intentia de a afisa pe gardul scolii un anunt de interdicite a
“accesului cainilor, tiganilor si ziaristilor pe teritoriul scolii”.
In continuare, raspunsul Prefecturii mentioneaza: “documentarea la fata locului a fost facuta de
catre Inspectorul pentru evaluare institutionala, prof. Viorel Barbu, care a constatat ca informatia nu
are suport real, fiind doar o simpla alegatie de presa. La scoala <Ion Creanga> urmeaza cursuri si
un nr. important de romi, care au un statut absolut egal cu toti ceilalti elevi; in perioada in care se
refera articolul citat , corpul profesoral, inclusiv directorul institutiei, se aflau in concediu de odihna,
prerogativele de conducere fiind suplinite de prof. Cornel Bradateanu. In perioada respectiva nu au
avut loc reuniuni sau intalniri ale corpului didactic, iar un astfel de anunt nu a existat nici in
realitate, nici in intentie.”356
De asemenea, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, a raspuns sesizarii adresate de Romani CRISS,
prin adresa nr.8155/13.09.2002, din care reiese ca “Inspectoratul Scolar Judetean Iasi s-a
autosesizat in ziua aparitiei articolului si au intreprins o ancheta. Referitor la aspectele sesizate de
ziarul local “Orizont” in data de 28.08.2002, prin care sunt acuzati cativa dintre profesorii scolii, dar
al caror nume nu este precizat, cum ca si-ar fi declarat intentia sa afiseze pe gardul scolii un anunt
prin care sa interzica accesul cainilor, tiganilor si ziaristilor pe teritoriul scolii, s-a constatat ca
acuzatia nu are suport real, intrucat in scoala invata si copii romi, care sunt tratati ca ceilalti elevi.
Prin decizia interna, in perioada 19-31 august 2002, pentru suplinirea directorului a fost numit prof.
Bradateanu Corneliu, care sustine ca in perioada respectiva nu au avut loc intruniri ale
profesorilor. Cadrele didactice sunt indignate de atitudinea presei locale fata de scoala si de
colectivul de profesori.”

Citat din raspunsul oficial transmis de Prefectura Iasi catre Romani CRISS urmare a sesizarii nr. 687 din 11.09.2002;

Sectiunea IV Un caz special: discriminare in statisticile Politiei – Sanctiune:
nesanctionat
39. Cazul CRISS vs. IGP si dep. Codrin Stefanescu: discriminare in statistici
Romani CRISS

I. De Facto
In data de 21.06.2002, cotidianul “Adevarul” publica, sub titlul “Etnicii romi – trecuti in statisticile
Politiei intre someri si persoane cu antecedente penale”, un articol de presa din continutul
caruia reieseau date statistice cu privire la infractionalitatea comisa de minoritatea roma in
perioada 2000 – 2001. Potrivit articolului de presa, “Politia Romana a alcatuit statistici pentru anii
2000 – 2001, in care se evidentiaza numarul persoanelor cercetate din randul romilor, fara ca alte
minoritati nationale sa figureze in acest clasament. Potrivit unei situatii operative alcatuite la data
de 4 ianuarie 2002 de catre sectia cazier judiciar si evidenta operativa, din cadrul IGP, in anul
2000, din 240.344 de persoane cercetate, 20.186 au fost romi, iar in anul 2001, din 247.727 de
persoane cercetate, 21.302 au apartinut acestei etnii. Din situatia alcatuita de Politie rezulta ca, in
2001, a crescut cu 5,53 la suta numarul etnicilor romi cercetati de politie”357.
Tot din continutul articolului de presa publicat in cotidianul “Adevarul” reiese ca “Statistica Directiei
Cazier Judiciar si Evidenta Operativa din cadrul IGP poarta mentiunea <Secret de serviciu> si a
fost distribuita presei de catre deputatul Codrin Stefanescu, secretar executiv al PSD”.358
II. Interventia Romani CRISS
In data de 05.07.2002, Romani CRISS a depus scrisori oficiale in atentia Ministerului de Interne, dlui ministru Ioan Rus, Inspectoratului General al Politiei, d-lui general Florin Sandu, si Directiei
Cazier Judiciar si Evidenta Operativa din cadrul IGP, d-lui col. Florin Mihaiasa359.
Prin intermediul acestor scrisori, Romani CRISS si-a reafirmat protestul fata de colectarea datelor
administrative asupra infractionalitatii, in care se precizeaza apartenenta etnica a infractorului,
cerand de asemenea punctul de vedere oficial al institututiilor sesizate vis-a-vis de situatia creata
prin publicarea articolului de presa360.
In data de 26.07.2002, Inspectoratul General al Politiei – Directia Cazier Judiciar si Evidenta
Operativa a raspuns scrisorii adresate de catre Romani CRISS.
Din continutul acesteia reiese ca: “Datele si situatia la care se refera cotidianul respectiv (n.n.
Adevarul – 26.06.2002), cat si alte ziare, au caracter intern <lucru> destinat organismelor proprii de
specialitate in preventia fenomenului criminogen … , acestea nefiind difuzate de IGP mijloacelor de
informare in mass – media, intrucat nu au aceasta destinatie”. In continuare se precizeaza ca…
“toate constatarile aparute in ultima perioada, in majoritatea mijloacelor de comunicare mass –
media din tara si din strainatate ori luarile de pozitie ale unor oficialitati din strainatate, privind
infractionalitatea crescuta in randul unor etnii, sau categorii sociale din Romania” nu apartin

Idem;
Idem;
Adrese oficiale Romani CRISS, cu numar de iesire 421, 422 si 423/05.07.2002;
A se vedea scrisorile depuse de CRISS in atentia institutiilor amintite anterior;

Politiei. “Politia trateaza in mod egal pe toti cetatenii romani sau straini, luand masurile legale
nediscriminatorii in raport cu faptele comise”361.
III. De jure
Conventia pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter
personal, adoptata de Consiliul Europei la 28 ianuarie 1981, ratificata de Romania prin Legea
682/28.11.2001362 , prevede la:
Art. 1 – Scopul prezentei conventii este de a garanta pe teritoriul fiecarui stat in parte, fiecarei
persoane fizice, oricare ar fi cetatenia sa sau resedinta sa, respectarea drepturilor si libertatilor
sale fundamentale si, in special, dreptul la viata privata, fata de prelucrarea automatizata a datelor
cu caracter personal care il privesc (protectia datelor);
Art 6, privind “Categorii speciale de date”, dispune: “Datele cu caracter personal privind originea
rasiala, opiniile politice, convingerile religioase sau de alta natura… nu vor putea fi prelucrate in
mod automat, cu exceptia cazului in care normele de drept intern prevad garantii adecvate.
Aceasta conditie este valabila si in cazul datelor cu caracter personal privind condamnarile
penale”;
Art. 7, privind “Asigurarea securitatii datelor”, prevede: “Pentru protejarea datelor personale
inregistrate in fisiere automatizate impotriva … accesului in scopul modificarii sau difuzarii
neautorizate vor fi luate masuri de securitate potrivite”
Legea nr. 677/21 noiembrie 2001363 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date prevede la:
Art.2: “Prezenta lege se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal, efectuate, in tot sau in
parte, prin mijloace automate, precum si prelucrarii prin alte mijloace decat cele automate a datelor
cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenta sau care sunt destinate sa fie
incluse intr-un asemenea system”;
- (5) in limitele prevazute de prezenta lege, aceasta se aplica si prelucrarilor si transferului de date
cu caracter personal, efectuate in cadrul activitatilor de prevenire, cercetare si reprimare a
infractiunilor si de mentinere a ordinii publice, precum si al altor activitati desfasurate in domeniul
dreptului penal, in limitele si cu restrictiile stabilite de lege.
Art. 7 alin. 1: “Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasiala sau etnica… este
interzisa”.
Art. 10 Prelucrarea datelor cu caracter personal, referitoare la savarsirea de infractiuni de catre
persoana vizata, ori la condamnari penale, masuri de siguranta sau sanctiuni administrative ori
contraventionale, aplicate persoanei vizate, poate fi efectuata numai de catre sau sub controlul
autoritatilor publice, in limitele puterilor ce le sunt conferite prin lege si in conditiile stabilite de legile
speciale care reglementeaza aceste materii.’
Art. 20 alin. 1, privind securitatea prelucrarilor, dispune: “operatorul este obligat sa aplice masurile
tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal
impotriva… dezvaluirii sau accesului neautorizat,… ”.
Art. 32: “Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre un operator sau de o persoana
imputernicita de aceasta, cu incalcarea prevederilor art. 4 - 10 sau cu nesocotirea drepturilor
Citat din Adresa nr. 1271564 din 26.07.2002 transmisa Romani CRISS de catre Directai Cazier Judiciar si Evidenta
Operativa din cadrul Inspectoratului General al Politiei;
Legea 682/2001 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 21 decembrie 2001;
Legea 677/2001publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.790 din 12 decembrie 2001;

prevazute la art.12 - 15 sau la art. 17 constitutie contraventie, daca nu este savarsita in astfel de
conditii incat sa constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 leii la
250.000.000 lei.
Art. 33: “Neindeplinirea obligatiilor privind aplicarea masurilor de securitate si de pastrare a
confidentialitatii prelucrarilor, prevazute la art. 19-20, constituie contraventie, daca nu este
savarsita in astfel de conditii incat sa constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la
15.000.000 lei la 500.000.000 lei”.
Legea 48/2002, pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 137/2000, privind prevenirea si
combaterea tuturor formelor de discriminare, prevede la:
Art. 2 alin. 2 “Orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le genereaza,
favorizeaza sau devaforizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o
persoana, un grup de persoane sau o comunitate, fata de alte persoane, grupuri de persoane sau
comunitati, atrage raspunderea contraventionala conform prezentei ordonante, daca nu intra sub
incidenta legii penale.”
IV. Solutionarea Cazului
Romani CRISS a sesizat Institutia Avocatul Poporului cu privire la colectarea de catre Politia
Romana, a datelor administrative asupra infractionalitatii in care se precizeaza apartenenta etnica
a infractorului, in special a persoanelor apartinand minoritatii romilor. In aceeasi data, Romani
CRISS a sesizat Consilul National pentru Combaterea Discriminarii privind prezentarea in massmedia a statisticilor cu referire exclusiva la apartenenta etnica a persoanelor apartinand minoritatii
romilor, date publicitatii de catre domnul deputat Codrin Stefanescu, secretar executiv al PSD
(Partidul Social Democrat).
Prin adresa oficiala nr. 1271564 din 26.07.2002, transmisa de IGP - Directia Cazier Judiciar si
Evidenta Operativa reiese ca: “Datele si situatia la care se refera cotidianul respectiv (n.n. Adevarul – 26.06.2002), au caracter intern <lucru> destinat organismelor proprii de specialitate in
preventia fenomenului criminogen, acestea nefiind difuzate de IGP mijloacelor de informare in
mass – media intrucat nu au aceasta destinatie. Directia precizeaza in continuare: ”… scopul
cercetarilor si rezultatele studiilor efectuate de institutiile de specializate, inclusiv de politie, au
caracter pur “cognitiv” in baza carora” se propune identificarea celor mai adecvate mijloace si
metode de integrare sociala si preventie a fenomenului infractional in randul tuturor cetatenilor si
nu in mod special al rromilor… , statistica cuprinde toate nationalitatile si cetateniile cu care
sistemul de evidenta al politiei a avut tangenta pana in prezent.
Potrivit punctului nostru de vedere, pe de o parte, institutia recunoaste implicit realizarea unor
asemenea statistici care includ si prelucrarea de date personale pe baza originii etnice (n.n.)
mentionand insa “caracterul intern” al acestora. Articolul de presa publicat, mentioneaza in acest
sens ca “statistica Directiei Cazier Judiciar si Evidenta Operativa din cadrul IGP poarta mentiunea
”Secret de serviciu”364.
De asemenea, se mentioneaza ca statisticile realizate cuprind toate nationalitatile si cetateniile,
ceea ce articolul de presa infirma deoarece se mentioneaza: “Politia Romana a alcatuit statistici
pentru anii 2000 – 2001, in care se evidentiaza numarul persoanelor cercetate din randul romilor,
fara ca alte minoritati nationale sa figureze in acest clasament”.
Vezi in acest sens articol publicat in ziarul “Adevarul”, intitulat “Etnicii romi – trecuti in statisticile Politiei intre someri si
persoane cu antecedente penale”;

Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date prevede la:
Art. 7 alin. 1 ca: “Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasiala sau
etnica… este interzisa”365, iar la alin. 2 sunt enumerate cazurile in care prevederile alineatului 1 nu
se aplica mentionand de la lit. a la h aceste situatii.
Per a contrario, realizarea statisticilor pe baza originii etnice ar fi trebuit, in principiu, sa se fi
realizat cu consimtamantul expres al subiectilor care au facut obiectul prelucrarii datelor, ori
statistica a fost necesara in scopul respectarii obligatiilor sau drepturilor specifice ale operatorului
in domeniul dreptului muncii, ori a fost efectuata pentru protectia vietii, integritatii fizice sau
sanatatii persoanei vizate, ori a fost efectuata in cadrul activitatilor legitime de catre o fundatie,
asociatei etc., ori prelucrarea se referea la date facute publice in mod manifest de catre persoana
vizata, ori a fost necesara pentru constatarea… unui drept in justitie, ori necesara in scopuri de
medicina preventiva, ori legea a prevazut in mod expres aceasta in scopul protejarii unui interes
public important366.
In privinta caracterului “cognitiv” al cercetarilor statistice realizate de politie, in opinia Romani
CRISS, ramane la latitudinea institutiei Avocatului Poporului de a considera daca sunt sau nu in
conformitate cu prevederile legii. De altfel art.7, al. 4 din legea 677/2001 mentioneaza ca
autoritatea de supraveghere ( Institutia Avocatul Poporului – n.n.) poate dispune, din motive
intemeiate, interzicerea efectuarii unor prelucrari de date din categoriile prevazute la alin. 1 al art.
7, chiar daca persoana vizata si-a dat in scris si in mod echivoc consimtamantul, iar acest
consimtamant nu a fost retras, cu conditia ca interdictia prevazuta la alin.1 sa nu fie inlaturata prin
unul dintre cazurile le care se refera alin. 2 lit. b-g.
Mai mult decat atat, ar fi deosebit de relevant a se cunoaste modul in care institutia (IGP – n.n.) ,
realizeaza identificarea persoanei ca apartinand minoritatii etnice a romilor, in cazul persoanelor
cercetate pentru savarsirea unor infractiuni sau contraventii. Colectarea datelor personale privind
originea etnica este bazata pe culoarea pielii, pe criteriul de auto-identificare sau este identificat ca
atare de catre operator?
Inspectoratul General al Politiei - Directia Cazier Judiciar, in adresa transmisa la Romani CRISS,
precizeaza ca aceste date nu au fost difuzate mijloacelor de informare in mass-media de catre
IGP, intrucat nu au aceasta destinatie. Potrivit articolului mentionat in ziarul “Adevarul”, “Statistica
Directiei cazier judiciar si evidenta operativa din cadrul IGP a fost distribuita presei de domnul
deputat Codrin Stefanescu, secretar executiv al PSD”.
Romani CRISS considera ca prin prezentarea publica, de catre domnul deputat Codrin Stefanescu,
secretar executiv al PSD (potrivit articolului de presa din ziarul Adevarul), a acestor date statistice
in care se mentioneaza doar apartenenta etnica a romilor s-a realizat o actiune care intra sub
incidenta Articolului 2 alineat 2 din Legea 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern
137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. Acesta prevede
faptul ca “orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le genereaza, favorizeaza
sau devaforizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoana, un grup
365 Legea 677/2001;Sectiunea Exceptii mentioneaza cu referire la Art.7: “Prevederile art. 7 … nu se aplica in situatia in care
prelucrarea datelor se face exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca prelucrarea priveste date cu caracter
personal care au fost facute publice manifest de catre persoana vizata sau care sunt strans legate de calitate de persoana
publica a persoanei izate ori de caracterul public al faptelor in care este implicata”;
366 Vezi Art. 7 alin. 2 din Legea 677/2001 lit. a-h; Articolul 2 din aceeasi lege, al. 6 mentioneaza: “prezenta lege nu se aplica
prelucrarilor de date cu caracter personal, efectuate de persoane fizice exclusiv pentru uzul lor personal, daca datele in
cauza nu sunt destainuite a fi dezvaluite si alin. 7: ”prezenta lege nu se aplica prelucrarillor si transferului de date cu caracter
personal, efectuate in cadrul activitatilor in domeniul apararii nationale si sigurantei nationale, desfasurae in limitele si cu
restrictiile stabilite de lege.” In opinia Romani CRISS statisticile ce includ criteriul etnic nu se incadreaza in aceste prevederi
de lege;

de persoane sau o comunitate, fata de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitati, atrage
raspunderea contraventionala conform prezentei ordonante, daca nu intra sub incidenta legii
penale.”
De asemenea, publicarea statisticilor asupra infractionalitatii in care se precizeaza apartenenta
etnica, prin prelucrarea si prezentarea exclusiva a datelor privind romii, genereaza si defavorizeaza
nejustificat romii fata de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitati.
In data de 12.02.2003, Institutia Avocatul Poporului a raspuns sesizarii adresate de Romani
CRISS, in sensul ca: „Potrivit art. 3 lit. A din Legea 677/2001, prin date cu caracter persoanl se
inteleg orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, iar persoana
identificabila este acea persoana care poate fi identificata direct sau indirect, in mod particular prin
referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice,
fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. Din plangerea dumneavoastra si din
documentatia anexata… rezulta ca, in speta, este vorba despre date statistice care nu permiteau
identificarea directa sau indirecta a persoanelor fizice”.
De asemenea, potrivit aceluiasi raspuns, „faptele sesizate nu pot face obiectul de activitate al
autoritatii de supraveghere care controleaza si monitorizeaza prelucrarile de date cu caracter
personal”367.
Din raspunsul Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii cu privire la sesizarea adresata
de Roamani CRISS368, reiese ca: “In urma analizei efectuate,… articolul incriminat… nu poate fi
incadrat in dispozitiile art. 2 alin. 2 din OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare, si pe cale de consecinta, nu poate fi aplicata sanctiunea
contraventionala;
“Apreciem ca atitudinea domnului deputat… care a facut public continutul unor documente cu
caracter <secret de serviciu>, nu poate fi verificata de catre institutia noastra, intrucat exced
atributiilor legale”.

Vezi, raspuns Institutia Avocatul Poporului, nr. 9735/12.02.2003;
Raspunsul are numarul 114/16.01.2003.

Sectiunea V: Alte sanctiuni dispuse de Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii
40. CNCD vs. M.C. presedintele Consiliului Judetean Prahova: atingerea demnitatii umane
prin discriminare
CNCD, Hotararea nr.9/4.02. 2003

I.

De Facto

In cadrul unei conferin e de pres , dl. Mircea Cosma, pre edintele Consiliului Jude ean Prahova, a
f cut o serie de afirma ii la adresa persoanelor apartinand minoritatii etnice a romilor, precizand ca
acestia „tr iesc i se complac în mizeria caracteristic lor” i a liderilor acestora: „Eforturile liderilor
lor trebuie s se îndrepte c tre ace tia, s pun apa, s punul, coala, cartea ca instrumente de
baz în educa ia lor i în trecerea lor în lumea civilizat ”.
Ziarul “Jurnalul de Prahova” din data de 6.01.2003, reda afirmatiile presedintelui Consiliului
Judetean, textul articolului mentionand printre altele: “ Va puteti da seama, citind aceasta carte (n.n
Caiete de studii romanes”, a profesorului Valeriu Ruse), ca romanes deriva din limba romana. Cine
a incercat cu romanes sa se bage in seam. Romanes nu exista, este o chestiune inventata de
unii”, “Nu ca nu-I iubesc, dar eu vreau sa fac niste delimitari in limba, cultura si istoria poporului
roman. Repet, nu ca nu-i iubesc, dar sa-si vada fiecare de treaba lui. Eu nu pot sa accept ca sa fiu
scris in pasaport ROM si el sa-si zic rrom. Ori e tigan ori e roman”.
Din articol rezulta ca dl. Mirecea Cosma a declarat ca regreta faptul ca o mare parte dintre ei
refuza normele de convietuire sociala normale, ca traiesc si se complac “in mizeria caracteristica
lor”...”Le-am promis ca in 2003, in zonele lor se va asfalta cate o strada si se va face. Dar efortul
iderilor lor trebuie sa se indrepte catre acestia-sa puna apa, sapunul, scoala, cartea ca instrumente
de baza in educatia lor si in trecerea lor in lumea civilizata”.
II.

De Jure

Legea 48/2002, pentru aprobarea OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor
de discriminare, prevede la:
Art 2 alin. 2: “Orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le genereaza,
favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o
persoana, un grup de persoane sau o comunitate, fata de alte persoane, grupuri de persoane sau
comunitati, atrage raspunderea contraventionala conform prezentei ordonante, daca nu intra sub
incidenta legii penale”;
Art. 19 : “Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, daca fapta nu intra sub incidenta
legii penale, orice comportament manifestat in public, avand caracter de propaganda nationalist –
sovina, de instigare la ura rasiala sau nationala, ori acel comportament care are ca scop sau
vizeaza atingerea demnitatii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare
sau ofensatoare, indreptata impotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunitati si
legat de apartenenta acestora la o anumita rasa, nationalitate, etnie… ”

III. Solutionarea cazului si continuitatea
Prin Hotararea nr.9 din 4.02. 2003, Colegiul Director al CNCD, avand in vedere petitia si mijloacele
de proba din dosar, hotaraste ca faptele prezentate constituie acte de discriminare conform
dispozitiilor art.2 alin.2 si art. 19 din OG 137/2000 aprobata si modificata prin Legea 48/2002 si se
dispune masura sanctionarii cu amenda contraventionala in cuantum de 20 de milioane lei.
In data de 18.02. 2003, Mircea Cosma contesta Procesul verbal incheiat de catre CNCD, in baza
acestei contestatii, constituindu-se dosarul nr.2618/2003, pe rolul Judecatoriei Ploiesti. CNCD a
solicitat Curtii Supreme de Justitie stramutarea pricinii la o alta instanta egala in grad cu
Judecatoria Ploiesti iar la 6 mai 2003, Curea Suprema a admis cererea de stramutare si a
transferat dosarul de la Judecatoria Ploiesti pe rolul Judecatoriei Craiova. Dosarul se afla in curs
de judecare pe rolul acestei instante.369
41. CNCD vs. Ziua de Vest Timisoara: atingerea demnitatii umane prin discriminare
CNCD, Hotararea nr. 74/11.03.2003

I.

Starea de Fapt

In data de 16.11.2002, domna Lia Epure, director al Ziarului „Ziua de Vest” din Timisoara a publicat
articolul cu titlul „Rromania” in care isi exprima propria opinie referitoare la comportamentul
cetatenilor de etnie roma in spa iul Schengen, considerand c ace tia se fac vinova i de imaginea
negativ a României, creata in statele vest-europene datorita nerespectarii regulilor de civilizatie si
comportament.Doamna Lia Epure argumenteaza ca la baza acestor afirmatii se afla declaratiile
unui inalt functionar european, care a exprimat public parerile sale fata de comportamentul unor
cetateni de etnie roma, fara a preciza numele acestuia si calitatea in care au fost facute aceste
afirmatii. Doamna Lia Epure afirma in articolul publicat in ziarul “Ziua de Vest” ca “...nu noi, romanii
preocupati de activitati zilnice, normale, cu ancorare in munca intensa, cu educatie serioasa,
suntem cei care producem perturbatii in spatiul Schegen, ci rromii din Romania....„Rromii din
România dsunt cei care duc la disperare poli iile din Germania, Fran a sau Italia. Pentru c
cer esc, fur , agreseaz în diverse moduri echilibrul civiliza iei europene”370.
Articolul promoveaza o imagine nefavorabila pentru etnia roma din Romanai deoarece autoarea
considera ca motivul pentru care cetatenii romani sunt “cei mai cautati, la acte , in bagaje”, ca in
mass media vest-europeana apar reportaje critice la adresa Romaniei, precum si imaginea
negativa a imigrantilor romani din Europa se datoreaza exclusiv comportamentului etnicilor romi.
De aceasta situatie sunt invinuite “autoritatile romane, pentru ca permit romilor iesirea peste
granita, fara nici o selectie, pentur ca se lasa corupte ca sa faca asta.” De asemenea, autoarea
aduce in discutie problema eliminarii vizelor pentru cetatenii romani, rezolvarea acestei probleme
fiind legata de catre oficialii europeni, in opinia autoarei, de situatiea “romilor din Romania”.371
Autoarea articolului creaza o atmosfera ostila, degradanta, umilitoare si ofensatoare la adresa
etniei rome, afirmand ca: “Cine este de vina pentur toata imaginea negativa care ne umileste in
fata altor popoare, privilegiate doar pentru ca, de sute de ani, traiesc experienta normalitatii? Toti

Citat din Studii privind nediscriminarea, Jurisprudenta Consiliului National pentur Combaterea Discriminarii, Editura All
Beck, 2003, pag. 75.
Citat din Hotararea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, nr. 74/11.03.2003
Idem

suntem de vina! Autoritatile pentru ca nu fac legi restrictive pentru banditi, hoti si golani! Si, nu in
ultimul rand, noi, penutr ca acceptam rusinea de a fi asimilati cu hotii, golanii si criminalii”372.
Afirmatiile dnei. Lucia Epure conform carora “Noi, romanii de bun simt, avem un mare defect: ne
este rusine de rusine altora. Daca vom continua sa acceptam identificarea cu anormalul, vom
deveni, intr-un final: Rromania” reprezinta o instigare la ura rasiala, avand un caracter de
propaganda nationalist-sovina”373.
II.

Starea de drept

Legea 48/2002, pentru aprobarea OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor
de discriminare, prevede la:
Art. 2 alin.1 Potrivit prezentei ordonan e, prin discriminare se în elege orice deosebire, excludere,
restric ie sau preferin , pe baz de ras , na ionalitate, etnie, limb , religie, categorie social ,
convingeri, gen, orientare sexual , vârst , dizabilitate, boal cronic necontagioas , infectarea HIV
ori apartenen la o categorie defavorizat care are ca scop sau efect restrângerea ori înl turarea
recunoa terii, folosin ei sau exercit rii, în condi ii de egalitate, a drepturilor omului i a libert ilor
fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social i cultural
sau în orice alte domenii ale vie ii publice.
Art 2 alin. 2: “Orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le genereaza,
favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o
persoana, un grup de persoane sau o comunitate, fata de alte persoane, grupuri de persoane sau
comunitati, atrage raspunderea contraventionala conform prezentei ordonante, daca nu intra sub
incidenta legii penale”;
Art. 19 : “Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, daca fapta nu intra sub incidenta
legii penale, orice comportament manifestat in public, avand caracter de propaganda nationalist –
sovina, de instigare la ura rasiala sau nationala, ori acel comportament care are ca scop sau
vizeaza atingerea demnitatii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare
sau ofensatoare, indreptata impotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunitati si
legat de apartenenta acestora la o anumita rasa, nationalitate, etnie… ”
III.

Solutionarea cazului si continuitatea

Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, examinand petitiile
primite, constata ca declaratiile dnei Lucia Epure incalca dispozitiile art.2 alin.1 si 2 si art.19 din OG
137/2000 adoptata si modificata prin Legea 48/2002. ...Limbajul utilizat de catre autorarea
articolului, precum si atitudinea aceasteia fata de etnia roma, depaseste limitele exercitiului
dreptului la opinie precum si a libertatii de exprimare prevazut de art. 30 din Constitutia Romaniei
alin.6 “libertatea de exprimare nu poate prejudicia deminitatea, onoarea, viata particulara a
persoanei si nici dreptul la propria imagine” si alin.7 “sunt interzise de lege...indemnul la...ura
nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare...” precum si prevederile art.1,
alin.2. lit.d, pct.viii din OG 137/2000, aprobata si modificata prin Legea 48/2002.374
Prin Hotararea nr. 74 din 11.03.2003, Colegiul Director al CNCD a hotarat ca: 1. „faptele
prezentate constituie acte de discriminare conform dispozitiilor art.2 alin.1 si 2 si art.19 din OG.
Idem
Idem
Idem

137/2000 aprobata si modificata prin Legea 48/2002; 2. precum si sanctionarea contravenientului
cu amenda in cuantum de 2.000.000 lei.
In data de 09.04.2003 doamna Lucia Epure a chemat in judecata CNCD pentru contestarea
Procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei impreuna cu cererea de anulare a
hotararii Colegiului Director prin care s-a dispus sanctionarea, constitudindu-se dosarul instantei
nr.4971/2003. Reprezentantii CNCD au cerut suspendarea judecatii, invocand exceptia lipsei
compententei materiale a instantei de a judeca anularea hotararii unui organ al administratiei
publice centrale. Drept urmare, instanta a dispus declinarea competentei in ceea ce priveste
captatul de cerere cu judecarea anualarii hotariarii Colegiului Director, catre Curtea de Apel
Timisoara si suspendarea judecarii captului de cerere in care se invoca anularea procesului verbal,
pana la judecarea cauzei de cate Curtea de Apel.
Prin sentinta civila nr.489 din sedinta publica in 16 decembrie 2003, Curtea de Apel a admis
actiunea formulata de reclamanta Lia Epure impotriva CNCD si a anulat punctul 1 al Hotararii nr.74
din 11.03. 2003 adoptata de CNCD.375
Examinand actele si lucrarile doasarului, instanta retine urmatoarele: “Prin Hotararea nr.74 din
11.03.2003 Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a stabilit ca reclamanta Lia Epure,
director al ziarului Ziua de Vest, prin articolul, Rromania publicat in 16.11.2003 in care a facut
anumite afirmatii referitoare la comportamentul cetatenilor romani de etnie romi in spatiul
Schengen, pe care ii considera vinovati de imaginea negativa a Romaniei, a incalcat prevederile
art.2 alin.1 si 2 si art.19 din OG. 137/2000.
In consecinta, paratul (n.n.CNCD) a hotarat ca afirmatiile cuprinse in acel articol constituie acte de
discriminare conform prevederilor legale precitate si a snactionat-o cu amenda de 2.000.000 lei,
sanctiune aplicata prin procesul verbal din 27.03.2003, de constatare si sanctionare a
contraventiilor.376
Instanta considera ca pentru calificarea afirmatiilor din articolul Rromania ca fiind acte de
discriminare, astfel cum s-a stabilit in punctul 1 din Hotararea nr.74/11.03.2003, paratul trebuia sa
procedeze la examinarea acestor afirmatii strict din prisma prevederilor art.2 alin.1 din
OG.137/2000.Asadar, avand ca reper textul legal mentionat trebuia sa stabileasca urmatoarele: a.
daca cele afirmate in articolul in discutie reprezinta o excludere/restrictie/preferinta; b. Ca
deosebirea/excluderea/restrictia/preferinta se bazeaza pe criteriile indicate de legislator, in speta
pe etnie; c. Ca scopul urmarit prin publicarea articolului a fost sa obtina restrangerea ori inalturarea
recunoasterii, folosintei sau exercitarii in conditii de egalitate a drepturilor omului si a libertatilor
fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, in orice domenii ale vietii publice. Or, paratul
desi califica afirmatiile in discutie ca acte de discriminare potrivit art.2 din actul normativ precitat, nu
face o analiza a editorialului prin raportarea continutului acestuia la definitia legala a discriminarii
din art.2 al.1, ci se raporteaza constant la prevederile art.19 din acelasi act normativ, prevederi
care califica un anume comportament ca fiind contraventie. In motivarea Hotararii nr.74/2003,
paratul a retinut ca autoarea articolului creeaza o atmosfera ostila, degradanta, umilitoare si
ofensatoare la adresa etniei rome.....si ca afirmatiile d-nei Lia Epure conforma carora”noi romanii
de bun simt, avem un mare defect: ne este rusine de rusinea altora.Daca vom continua sa
acceptam identificarea cu anormalul, vom deveni in final:Rromania” reprezinta o instigare la ura
rasiala, avand un caracter de propaganda nationalist-sovina. De asemenea, paratul a retinut csa
reclamanta a incalcat dispozitiile art.2 din OG 137/200, iar afirmatiile din articolul Rromania
constituie contraventie potrivit art.19 din acelasi act normativ. Procedand in acest mod paratul a
Citat din Sentinta civila nr. 489 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara.
Idem

confundat doua chestiuni diferite: calificarea unei fapte ca discriminare conform art.2 si
sanctionarea unui anume comportament ca fiind, contraventie, potrivit art.19, fara sa motiveze
asadar decizia cuprinsa in punctul 1 din hotararea contestata prin prisma art.2 (discriminarea),
motivandu-si solutia exlusiv pe prevederile art.19.377
Avand ca reper art.2 alin.1 rezulta, din examinarea articolului Rromania, ca publicarea acestuia nu
a avut drept scop restrangerea exercitiului drepturilor cetatenilor romani de etnie roma. Desi este
folosita expresia “romii din Romania”, este evident ca se refera strict la persoanele care au comis
infractiuni pe timpul sederii lor in strainatate. Nu este lipsit de semnificatie ca reclamanta a publicat
in aceeasi perioada un articol dedicat romilor, Terez baftalo din care rezulta fara echivoc acest
lucru.
In raport cu cele ce preced, punctul 1 din Hotararea nr.74/2003 adoptata de parat este nelegal, si
in consecinta, actiunea reclamantei, urmeaza a fi admisa, iar actul administrativ va fi anulat in
parte. Examinarea articolului Rromania din primsa art.19 din OG 137/2000 respectiv daca cele
afirmate constituie contravnentie prevazuta de acest act normativ este de competenta instantei de
drept comun, partea din Hotararea nr. 74/2003 referitoare la descrierea aceste fapte face parte asa
cum se arata expres din procesul verbal de contraventie, din acel proces verbal.378
Pentru aceste motive, instanta a admis actiunea formulata de Lia Epure impotriva paratului
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si a anulat punctul 1 din Hotararea 74 din
11.03.2003 adoptata de parat.
Impotriva acestei sentinte, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a introdus recurs379.
42.CNCD vs. Cotidianul “Ziua Opiniei” : atingerea demnitatii umane prin discriminare
CNCD, Hotararea nr.69/10.03. 2003

I. Starea de Fapt
Domnul Cristi Pantelimon publica un articol, cu titlul “Strategia Guvernului”, saptamana 20-26
februarie 2003, nr.6 editat de cotidianul “Ziua” in colaborare cu revista “Romania XXI:, in care
expune propria opinie referitoare la “Strategia Guvernului ci privire la imbunatatirea situatiei
rromilor”. Domnul Cristi Pantelimon in analiza sa afirma ca “principala problema care se pune in
legatura cu Strategia privind imbunatatirea situatiei romilor este aceea a inadecvarii ei de principiu
cu situatia concreta a minoritatii respective”, a existentei unei ipoteze gresite care a stat la baza
conceperii acestei strategii. In opinia autorului articolului in speta, ipoteza concreta in conceperea
unei astfel de strategii porneste de la faptul ca “problema tiganilor nu vine din lipsa de libertate, ci
tocmai de absenta unei stapaniri, a unei conduceri pe care s-o recunoasca legitima”. In
continuarea articolului se afirma ca punctele pozitive ale Strategiei privind imbunatatirea situatiei
romilor se refera la “Campanii de depistare TBC, infectii HIV/SIDA, afectiuni dermatologice, boli ci
transmitere sexuala etc.” fata de care autorul scrie uratoarele: “guvernul trebuie sa stie insa ca sunt
cazuri in care familiile de tigani sunt cele care-si infecteaza copiii cu HIV, penutr a beneficia de
ajutoarele aferente acestor cazuri. Asemenea comportamente rastoarna total principiile strategiei,
care pleaca de la premisa ca romii sunt o etnie care-si vrea binele propriu, dar este impiedicata sa
ajunga la el, datorita discriminarii”.380
Idem
Idem
Vezi Studii privind nediscriminarea, Jurisprudenta Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Editura All Beck,
2003.
Citat din Hotararea CNCD nr. 69 din 10.03.2003

Starea de drept

II.

In drept, conform art.2 din OG 137/2000, aprobata cu modificari prin Legea 48/2002 atrage
raspunderea contraventionala conform prezentei ordonante, daca nu intre sub incidenta legii
penale “Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereaz , favorizeaz
sau defavorizeaz nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoan , un grup
de persoane sau o comunitate fa de alte persoane, grupuri de persoane sau comunit i” iar
potrivit art.19 al aceluiasi act normativ „ constituie contraventie… acel comportament care are ca
scop sau vizeaz atingerea demnit ii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante,
umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei
comunit i i legat de apartenen a acestora la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie
social … ”
Afirmatia domnului Cristian Pantelimon, potrivit careia elaborarea strateigei privind imbunatatirea
situatiei romilor s-a bazat pe ipoteza conform careia „problema tiganilor nu vine din lipsa de
libertate, ci tocmai din absenta unei stapaniri, a unei conduceri pe care s-o recunoasca legitima”,
constituie un comportament activ, care prin efectele pe care le genereaza supune unui tratament
injust si degradant comunitatea roma fate de alte comunitati. Totodata afirmatia autorului in cauza
vizeaza crearea unei atmosfere ostile, degradante, umilitoare si ofensatoare indreptat impotriva
comunitatii rome.
De asemenea afirmatia autorului articolului in speta potrivit careia „guvernul trebuie sa stie insa ca
sunt cazuri in care familiile de tigani sunt cele care-si infecteaza copiii cu HIV, pentru a beneficia
de ajutoarele aferente acestor cazuri. Asemenea comportamente rastoarna total principiile
strategiei, care pleaca de la premisa ca romii sunt o etnie care-si vrea binele propriu, dar este
impiedicata sa ajunga la el, datorita discriminarii” constituie un comportament activ care prin
efectele pe care le genereaza supune unui tratament injust si degradant comunitatea rroma fata de
alte comunitati si vizeaza crearea unei atmosfere de intmidare, umilitoare si ofensatoare indreptat
impotriva comunitatii rome.
Autorul articolului, prin modul in care trateaza subiectul, depaseste limitele exercitiului dreptului
opiniei si a libertatii de exprimare prevazut de art.30 din Constitutia Romaniei din 1991, de art.1
alin.2 lit.d,punctul VIII din OG 137/2000 aprobata cu modificari prin Legea 48/2002. Potrivit art.30
alin.6 din Constitutia Romaniei din 1991 „libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea,
onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine”. De asemenea, alin.7 al
aceluiasi articol din legea fundamentala prevede faptul ca sunt interzise prin lege indemnul la ura
nationala, rasiala, de clasa sua religioasa si incitarea la discriminare.
In doctrina de specialitate privitoare la dreptul la opinie si exprimare, precum si exercitarea
acestora, se remarca sub acest aspect ca Pactul international privitor la drepturile civile si politice
prin art.10 alin.3 stabileste ca „exercitiul libertatii de exprimare comporta indatoriri speciale si
responsabilitati speciale si ca poate fi supusa anumitor restrictii care trebuie sa fie expres stabilite
prin lege si sunt necesare: respectul drepturilor sau reputatiei altora; salvagardarii sigurantei
nationale, ordinii publice, sanatatii sau moralitatii publice. Tot acest Pact, prin art.20, stabileste ca
legile trebuie sa interzica: propaganda in favoarea razboiului, apelarea la ura nationala, rasiala sau
religioasa care constituie o incitare la discriminare, la ostilitate sau la violenta”.381

Idem

III.

Solutionarea cazului si continuitatea

Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii avand in vedere
mijloacele de proba din dosar si examinand continutul materialului in cauza prin Hotararea nr. 69
din 10.03.2003 hotaraste: „1. faptele prezentate constituie acte de discriminare conform art.2 alin.2
si art.19 din OG 137/2000 aprobata si modificata prin Legea 48/2002; 2. sanctionarea
contravenientului cu amenda in cuantum de 2.000.000 lei”
43. CNCD vs. Bucovina-Sev Suceava: atingerea demnitatii umane prin discriminare
CNCD, Hotararea nr.75/11.03.2003

I.

Starea de fapt

In 28.10.2002, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a fost sesizat de catre Biroul
Judetean pentru Romi din cadrul Prefecturii Suceva cu privire la publicarea in cotidianul Bucovina
Sev a articolului cu titlul „Afaceri murdare comise de tartorul ARR Suceava, Gheorghe Petrescu”,
publicat in saptamana 30 septembrie – 6 octombrie, editia cu nr.15, care face referiri la
comunitatea rrom , continand expresii ofensatoare, afirmând: „un grup de igani...jego i pe care
Petrescu îi ine în bra e i le d absolut tot ce le trebuie”, “tigani jegosi ce erau la usa domnului
Petrescu”382.
II.

Starea de drept

In drept, conform art.2, alin.2 din OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor
de discriminare, aprobata si modificata prin Legea 48/2002, atrage raspunderea contraventionala,
daca nu intra sub incidenta legii penale, “orice comprotament activ sau pasiv care, prin efectele pe
care le genereaza, favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau
degradant o persoana, nu grup de persoane sau o comunitate, fata de alte persoane, grupuri de
persoane sau comunitati” iar potrivit art. 19 al aceluiasi act normativ “constituie contraventie (...)
acel comportament care are ca scop sau vizeaza atingerea demnitatii ori crearea unei atmosfere
de intmidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, indreptat impotriva unei persoane,
grup de persoane sau unei comunitati si legat de apartenenta acestora la o anumita rasa,
nationalitate, etnie, religie, categorie sociala”.
Autorul articolului, prin modul in care trateaza subiectul, depaseste limitele exercitiului dreptului la
opinie si a libertatii de exprimare, prevazut de art.30 din Constitutia Romaniei din 1991, de art.1
alin.2 lit.d”, punctul VIII din OG 137/2000 aprobata s modificata prin Legea 48/2002. Potrivit art.30,
alin.6 din Constitutia Romaniei “libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea,
viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine”. De asemenea, alin.7 al aceluiasi
articol, din legea funamentala, prevede faptul ca sunt interzise, prin lege, indemnul la ura nationala,
rasiala, de clasa sau religioasa si incitarea la discriminare.383
In doctrina de specialitate privitoar ela dreptul la opinie si exprimare, precum si exercitarea
acestuia, se remarca, sub acest aspect, ca Pactul International cu privire la drepturile civile si
politice prin art.19 alin.3 stabileste ca ”exercitiul libertatii de exprimare comporta indatoriri speciale
si responabilitati speciale si ca poate fi supusa anumitor restrictii care trebuie sa fie expres stabilite
Citat din Hotararea CNCD, nr.75 din 11.03.2003; in acelasi sens Studii privind nediscriminarea, Jurisprudenta Consiliului
National pentru Combaterea Discriminarii, Editura All Beck, 2003
Citat din Hotararea CNCD, nr.75 din 11.03.2003

prin lege si sunt necesare: respectul drepturilor sau reputatiei altora; salvagardarii sigurantei
nationale, ordinii publice, sanatatii sau moralitatii publice. Tot acest Pact, prin art.20, stabileste ca
legile trebuie sa interzica: apelarea la ura nationala, rasiala sau religioasa care constituie o incitare
la discriminare, la ostilitate sau la violenta”384.
III.

Solutionarea cazului si continuitatea

Prin Hotararea nr. 75 din 11.03.2003, Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea
Discriminarii avand in vedere mijloacele de proba din dosar si examinand continutul materialului in
cauza hotaraste: „1. faptele prezentate constituie acte de discriminare conform art.2 alin.2 si art.19
din OG 137/2000 aprobata si modificata prin Legea 48/2002; 2. sanctionarea contravenientului cu
amenda in cuantum de 2.000.000 lei”. In data de 25.03.2003 a fost incheiat procesul verbal de
constatare si sanctionare a contraventiei si comunicat contravenientului, in termenul legal.
Procesul verbal nu a fost contestat in termenul legal dar nici nu a fost comnicata copia confirmarii
de plata a amenzii, astfel ca a fost transmis un exemplar al acestuia Directiei Judetene a Finantelor
Publice, Suceava, pentru a fi executat.385
44. CNCD vs. Adevarul de Vaslui: atingerea demnitatii umane prin discriminare
CNCD, Hotararea nr. 31/17.02.2004

I.

Starea de fapt

D-na Cezara Mironica a publicat in ziarul “Adevarul de Vaslui” articolul intitulat ”Ghetoul Barladeano pata pe obrazul minicipalitatii”, in care se expune opinia referiotare la comportamentul
persoanelor de etnie roma. D-na Cezara Mironica afirma in articolul mentionat urmatoarele:
”majoritatea tiganilor ce locuiesc aici sunt clienti fideli ai politiei barladene si ai medicilor
dermatologi”, ”tiganii terorizeaza toata zona cu scandalurile provocate la betiile care nu inceteaza
niciodata”. Articolul face referire implicita la minoritatea roma, numindu-i pe membrii acesteia
”tuciurii”, sau “tigani”. Articolul promoveaza o imagine nefavorabila pentru etnia roma prin crearea
unei atmosfere ostile, degradante, umilitoare si ofensatoare le adresa acestei etnii386.
II.

Starea de drept

In drept, conform art.2 alin 3 din O.G. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor
de discriminare, aprobata cu modificari prin Legea 48/2002 si modificata prin O.G. 77/2003, atrage
raspunderea contraventionala conform Ordonantei, daca nu intra sub incidenta legii penale ”orice
comportament activa sau pasiv care, prin efectele pe care le genereaza, favorizeaza sau
defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant, o persoana, un grup de
persoane sau o comunitate, fata de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitati”, iar potrivit
art.19 al aceluaisi act normativ,”constituie contraventie, conform prezentei ordonante,daca fapta nu
intra sub incidenta legii penale,orice comportament manifestat in public, avand caracter de
propaganda nationalist-sovin, de instigare la ura rasiala sau nationala,ori acel comportament care
Idem
Citat din Studii privind nediscriminarea, Jurisprudenta Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Editura All
Beck, 2003, pag.72
Citat din hotararea CNCD nr. 31/17.02.2004

are ca scop sau vizeaza atingerea demnitatii ori crearea unei atmosfere de intimidare,
ostile,degradante, umilitoare sau ofensatoare, indreptat impotriva unei persoane, unui grup de
persoane sau unei comunitati, si legat de apartenenta acestora la o anumita rasa,
nationalitate,etnie, religie,categorie sociala ori categorie defavorizata ori de convingerile,sexul sau
orientarea sexuala a acesteia.”
Practica jurnalistica a jurnalistei este un abuz in exercitiul libertatii de exprimare prevazut de art.30
din Constitutia Romaniei,de art.1 alin.1, lit.” d”, punctul VIII din O.G. 137/2000 aprobata cu
moficari prin Legea 48/2002. Potrivit art.30, alin. 6 din Constitutia Romaniei ”Libertatea de
exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la
propria imagine”. De asemenea,alin. 7 al aceluaisi articol din legea fundamentala prevede faptul
ca,”sunt interzise prin lege indemnul la ura nationala, rasiala,de clasa sau religioasa si incitarea la
discriminare”.
In doctrina de specialitate se remarca sub acest aspect ca Pactul International privitor la drepturile
civile si politice(publicata in Colectia de Legi si Decrete IV/1974) prin art.19 alin.3 ”stabileste ca
exercitiul libertatii de exprimare comporta indatoriri speciale si responsabilitati speciale si ca poate
fi supusa unor anumite restrictii care trebuie sa fie expres stabilite prin lege si sunt necesare:
salvgardarii sigurantei nationale,ordinii publice,sanatatii sau moralitatii publice.Tot acest Pact, prin
art.20, stabileste ca, legile trebuie sa interzica: propaganda in favoarea razboiului; apelarea la ura
nationala,rasiala sau religioasa care instituie o incitare la disciminare, la ostilitate sau la
violenta”387.
III.

Solutionarea cazului si continuitatea

La scurt timp de la aparitia articolului, dna Cezara Mironica a cerut scuze reprezentantilor etniei
romilor, iar atitudinea sa fata de persoanele apartinand acestei etnii s-a schimbat.388
Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii avand in vedere
mijloacele de proba din dosar si examinand continutul materialului in cauza, prin Hotararea nr. 31
din 17.02.2004 hotaraste: 1. faptele prezentate constituie acte de discriminare conform art.2 alin.3
si art.19 din O.G. 137/2000 modificata si completata prin legea 48/2002 si O.G. 77/2003 si 2.
sanctionarea contravenientului Cezara Mironica cu avertisment.

Citat din hotararea CNCD nr. 31/17.02.2004
Idem

Sectiunea VI: Alte cazuri de discriminare neaduse in atentia Consiliului
National pentru Combaterea Discriminarii
45. N.C. vs. Twice Club S.R.L. – Bucuresti: discriminare in accesul la locuri deschise
publicului larg
I.

De Facto

In seara zilei de 23.03.2002, in jurul orelor 12.30-12.40, domnul N.C., de etnie roma, impreuna cu
Z.B. si B.M., ambii de nationalitate romana, intrentionau sa intre in discoteca Twice Club din
Bucuresti, in zona Piata Unirii.
Ajunsi in fata discotecii, cei trei au incercat sa intre, observand la intrare doi bodyguarzi. Fara a
considera prezenta celor doi o problema, incercand sa intre, unul dintre bodyguarzi l-a oprit pe
N.C. si l-a intrebat: “Esti tigan?”. N.C. a raspuns: “Sunt rom!”. Auzind, bodyguardul I-a raspuns: “Tu
nu intri! “. In tot acest timp, langa N.C. se aflau cei doi tineri de nationalitate romana carora
bodyguardul insa, nu le- a spus nimic389.
Intampinand refuzul bodyguard-ului, dar totodata uimit de ceea ce s-a intmplat, N.C. a plecat
umilit, desi nu a avut niciodata probleme privind un posibil comportament indecent, sau o tinuta
necorespunzatoare.
II.

De Jure

Legea 48/2002, pentru aprobarea OG 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor
de discriminare, prevede la: art. 10: “Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, dac
fapta nu intr sub inciden a legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de
persoane din cauza apartenen ei acestora ori a persoanelor care administreaz persoana juridic
la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat ,
respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orient rii sexuale a persoanelor în cauz
prin: f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de
magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice al i prestatori de servicii, indiferent
dac sunt în proprietate privat sau public ”; Art. 18: „Constituie contraven ie, conform prezentei
ordonan e, interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane în locurile publice
din cauza apartenen ei acestora la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social
sau la oricare alt categorie defavorizat , respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau
orient rii sexuale a persoanelor în cauz "; Art. 19: “Constituie contraven ie, conform prezentei
ordonan e, dac fapta nu intr sub inciden a legii penale, … acel comportament care are ca scop
sau vizeaz atingerea demnit ii ori crearea unei atmosfere… , degradante, umilitoare sau
ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunit i i legat
de apartenen a acestora la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o
categorie defavorizat ori de convingerile, sexul sau orientarea sexual a acestuia".

Citat din declaratia domnului N.C. adresata Romani CRISS cu nr. de intrare 413 din 17.04.2002;

III.

Interventia CRISS

In data de 17.04.2002, domnul N.C. s-a adresat Romani CRISS in vederea sesizarii institutiillor
abilitate sa solutioneze cazul sau, inclusiv instantele de judecata romane.390
Romani CRISS s-a adresat Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti,
pentru a obtine datele privitoare la firma Twice Club SRL si a reprezentantului legal al acesteia.
Prin adresa nr.125394, Camera de Comert a transmis Romani CRISS datele solicitate391.
Deasemenea, CRISS a luat legatura cu managerul firmei, pentru a pune in discutie cazul si
posibilitatea actionarii in judecata, pentru discriminare. Atitudinea managerului a inclinat spre
solutionarea amiabila a cazului printr-o viitoare intrevedere oficiala.
IV.

Solutionarea cazului

La data cererii depuse de domnul N.C., Romani CRISS ca de altfel si victima, nu s-a putut adresa
Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii deoarece acesta nu functiona in fapt.
Pe de alta parte insa, domnul N.C. in cererea transmisa Romani CRISS, nu a precizat decat
numele martorilor, fara adresa acestora. In lispa unor declaratii ale martorilor si a datelor necesare
introducerii unei actiuni in judecata, Romani CRISS a renuntat la posibilitatea de a introduce o
actiune in justitie in vederea obtinerii de despagubiri pentru repararea prejudiciului cauzat prin
discriminare. Desi aceasta posibilitate este oferita de Legea 48/2002, pentru aprobarea O.G.
137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, avand in vedere lipsa
datelor privind martorii, CRISS nu a introdus o actiune civila.
46. Romani CRISS vs. S.C. Transurbis SA: discriminare in accesul la mijloace de transport
in comun
I. De Facto
In dimineata zilei de 15 iunie 2002, in jurul orelor 09.40 – 09.45, dl.Robert Vaszi se afla in gara
municipiului Zalau, asteptand in statie autobuzul care mergea spre oras. La sosirea autobuzului in
statie, a observat si trei fete, de etnie roma, D.M. in varsta de 23 de ani, D.R in varsta de 14 ani si
D.G. in varsta de 9 ani care au intentionat sa urce in acelasi autobuz, dar acestea au fost refuzate.
Soferul autobuzului nr.1, avand numarul de inmatriculare SJ 02 EZW, a observat cele trei
persoane, dintre care una cu handicap, imobilizata intr-un scaun cu rotile, iar in momentul in care
au vrut sa urce, acesta s-a adresat injurios spunand:” Tigani spurcati, tigani borati si jegosi, nu
aveti ce urca in autobuz”392. Vazand ca una dintre acestea incearca sa urce treptele autobuzului,
soferul a impins-o inapoi. Cele trei persoane, fara sa riposteze in vreun fel, au rugat soferul sa ii
lase in autobuz, precizand ca si ei platesc bilet asa cum platesc si ceilalti.
In ciuda acestui fapt, soferul s-a adresat inca o data injurios spunand ca “toti tiganii sunt spurcati si
borati si ca nu ii lasa in autobuz”393, dupa care a inchis usile si a plecat.
In data de 09.07.2002, prin adresa cu numar de inregistrare 327, Asociatia “Sanse Egale” din
Zalau, a adresat un Memoriu Prefecturii Salaj prin care pune in atentia autoritatilor publice locale
cateva cazuri in care romii sunt victime ale discriminarii, intre care si cazul relatat mai sus.
Adresa catre Romani CRISS cu numar de intrare 413 din 17.04.2002;
Adresa nr.125394 din 09.05.2002 Camrea de Comert si Industrie a Romaniei.
Citat din declaratia d-lui Vaszi Robert transmisa Romani CRISS in data de 09.09.2002;
Idem;

Prin adresa oficiala nr. 22919 din 25.07.2002, Primaria Municipiului Zalau informeaza Asociatia
“Sanse Egale” ca:” prin investigatiile facute la S.C. Transurbis S.A. s-a constatat ca soferul
autobuzului cu nr. de inmatriculare SJ 02 EZW, dl. S.I. a refuzat sa primeasca in autobuz cele trei
persoane de etnie roma” dar (n.n.), motivul invocat este “ca au circulat in repetate randuri fara sa
plateasca biletul de calatorie.”394 Soferul a fost atentionat cu privire la comportamentul necuvincios
pe care l-ar fi avut fata de cele trei persoane, cu toate ca nu a recunoscut ca ar fi avut probleme de
aceasta natura.395
Cazul a fost ulterior mediatizat si de presa locala. Astfel, cotidianul “Magazin Salajean” in articolul
publicat in data de 15.07. 2002, cu titlul “Romii salajeni se plang prefectului ca sunt discriminati”,
descrie doua din cazurile prezentate in memoriul Asociatiei “Sanse Egale” inclusiv, cel referitor la
refuzul de a permite accesul in autobuz al celor trei fete de etnie roma.396
De asemenea, cotidianul “Transilvania Jurnal”, din aceeasi data, in articolul intitulat “Tiganii din
Zalau dau exemple clare de discriminare” face referire la refuzul soferului de autobuz din Zalau.397
II. De Jure
Legea 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 137/2000, privind prevenirea si
sanctionarea tuturor formelor de discriminare, prevede la:
Art. 10: “Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, daca fapta nu intra sub incidenta
legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenentei
acestora ori a persoanelor care administreaza persoana juridica la o anumita rasa, nationalitate,
etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor,
vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza prin: g) refuzarea accesului unei
persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de companiile de transport în comun - prin
avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace”
Art. 19: “Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, daca fapta nu intra sub incidenta
legii penale, … acel comportament care are ca scop sau vizeaza atingerea demnitatii ori crearea
unei atmosfere… , degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui
grup de persoane sau unei comunitati i legat de apartenenta acestora la o anumita rasa,
nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata ori de convingerile,
sexul sau orientarea sexuala a acestuia."398
III. Interventia CRISS
Dl. Robert Vaszi, in data de 09.09.2002 a sesizat Romani CRISS in legatura cu acest caz. Prin
adresa nr. 676 din 09.09.2002, Romani CRISS a solicitat S.C. Transurbis S.A. Zalau, punctul de
vedere oficial cu privire la cazul mentionat si daca a fost initiata o ancheta pentru stabilirea faptelor
sau daca s-a dispus luarea unor masuri de prevenire a unor astfel de situatii. De asemenea, prin
adresa nr. 682 din 10.09.2002 a fost solicitat si punctul de vedere al Primariei Municipiului Zalau.
Prin adresa oficiala nr. 27407 din 10.09.2002, Primaria Municipiului Zalau impreuna cu S.C.
Transurbis S.A. au raspuns adreselor transmise de Romani CRISS, precizand cu privire la cazul
Citat din Adresa oficiala nr. 22919 din 25.07.2002 a Primariei Municipiului Zalau cate Asociatia Sanse Egale;
Idem;
Vezi “Magazin Salajean” din data de 15.07.2002, articolul “ Romii salajeni se plang prefectului ca sunt discriminati”;
Vezi “Transilvania Jurnal” din data de 15.07.2002, articolul “Tiganii din Zalau dau exemple clare de discriminare”;
Legea 48/2002 pentru aprobarea O.G. nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare a
fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 31.01.2002.

soferului, raspuns din care reies urmatoarele: “Referitor la masurile luate, va aducem la cunostinta
ca acest caz a fost prelucrat si dezbatut in intalnirea lunara cu personalul <Scoala Personalului>
fiind preveniti si ceilalti soferi in legatura cu reiterarea unor asemenea abateri.”
47. Romani CRISS. vs. Spitalul “ Grigore Alexandrescu” – Bucuresti: atingerea demnitatii
umane prin discriminare
I.

De Facto

In ziarul “Evenimentul Zilei” din data de 21.08.2002, sub titlul “Parintii,<niste tigani imputiti>”, este
publicat un articol, prin care se prezinta comportamentul directorului C.U., ce vizeaza atingerea
demnitatii si crearea unei atmosfere umilitoare legate de apartenenta la etnia romilor a unor
persoane si fata de etnia romilor in general.
Din continutul articolului reiese ca “o fetita de doi ani, se afla in stare critica la Spitalul de Copii
“Grigore Alaxandrescu” din Bucuresti, dupa o intamplare dramatica. Parintii fetitei I.P. sustin ca
fiind plimbata dintr-un spital in altul, aceasta a facut peritonita, septicemie, ocluzie intestinala si a
fost infectata cu salmonela, chiar sub ochii medicilor.
Dupa spusele medicilor, fetita era suspecta de megacolon, pentru ca si tatal ei suferea de aceasta
boala. In urma cu 6 saptamani a facut febra foarte mare, 40 de grade C, si au dus-o la camera de
garda de la “Grigore Alaxandrescu”, dar nu au fost primiti si le-au recomandat sa mearga la
Spitalul de Boli Infectioase. Aici au tratat-o de enterocolita si i-au trimis din nou la “Grigore
Alexandrescu”, pentru ca I.P. avea ocluzie intestinala si trebuia operata. La spitalul sus mentionat,
au fost plimbati de la o sectie la alta, pana ce fetita ajunsese ca un balon, au dus-o la “Terapie
Intensiva”, dupa care s-au hotarat sa o opereze. La 10 zile de la operatie a fost dusa la ecograf
unde se afla directorul spitalului C.U. Dupa ecografie I-a spus doctorului care ii insoteau “sa-i dea
afara ca intra in puscarie daca vine politia sanitara deoarece micuta I.P. facuse septicemie si se
infectase cu salmonela”. Peste o jumatate de ora au fost expediati la Spitalul de Boli Infectioase,
cu o salvare fara medic. Pentru ca se temeau de soarta copilului, o ruda a acestuia a sunat la
cabinetul Ministerului Sanatatii, unde i-a explicat ofiterului de serviciu dr. B, care este situatia.
Imediat ce dr. B. a sunat, au venit doctorii de la “Gigore Alexandrescu” cu o salvare dotata si au
transferat-o din nou, unde a fost iar operata.
Pentru a afla care este situatia copilului, reporterii de la ziarul “Evenimentul Zilei” au luat legatura
cu directorul Spitalului. Declaratia acestuia a fost de-a dreptul socanta, acesta afirmand ca “sunt o
familie de tigani imputiti, care-si bat joc de toata doctorimea din infectioase si de noi. Doctorul
declara in continuare: ”Si voi (n.r.- reporterii) nu aveti altceva de facut decat sa scrieti despre
jigodiile astea de tigani”.399
II.

De Jure

Legea 48/2002, pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 137/2000, privind prevenirea si
sanctionarea tuturor formelor de discriminare in articolul 19 prevede:
“Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, daca fapta nu intra sub incidenta legii
penale, orice comportament manifestat in public… care are ca scop sau vizeaza atingerea
demnitatii ori crearea unei atmosfere de initimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare,
indreptat impotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunitati si legat de
Citat din “Evenimentul Zilei” din data de 21.08.2002, articolul “Parintii,<niste tigani imputiti>”;

apartenenta acestora la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o
categorie defavorizata ori de convingerile, sexul sau orietarea sexuala a acestuia.”
III.

Interventia CRISS

Romani CRISS si-a manifestat protestul fata de astfel de practici si atitudini care exprima
comportamente discriminatorii, ce aduc atingere demnitatii persoanelor care apartin minoritatii
romilor. Fata de aceasta declaratie, reprezentanti ai Romani CRISS, au luat legatura cu parintii
fetitei, cu autoarea articolului si cu Directorul Spitalului «Grigore Alexandrescu», in vederea
documentarii cazului.
O delegatie a Romani CRISS s-a deplasat la spitalul “Grigore Alexandrescu” pentru a avea o
intrevederea cu directorul C.U., care a declarat urmatoarele: ”Nu am nimic de declarat cu privire la
ce s-a scris in <Evenimentul Zilei>, a fost mana ziaristei. Eu am tratat multi copii romi, dovada ca
fetita se afla internata la acest spital. Nu am ce sa mai discut, m-am saturat. Eu sunt si voi fi dr.U.
si atat”.
Autorul articolului publicat in ziarul “Evenimentul Zilei” a declarat ca detine inregistrarea audio a
convorbirii cu directorul spitalului “Grigore Alexandrescu”, dar CRISS nu a putut intra in posesia
unei copii a acestei casete.
De asemenea, Romani CRISS, a sesizat Ministerul Sanatatii si Familiei, precum si Colegiul
National al Medicilor cu privire la acest caz, cerand totodata luarea unor masuri care sa impiedice
extinderea acestui fenomen. Prin adresa nr. 3457 din 14.10.2002, Colegiul Medicilor din Romania
a informat Romani CRISS ca sesizarea trimisa Institutiei “a fost inaintata spre analiza si
competenta solutionare Colegiului Medicilor Bucuresti care va comunica rezultatul cercetarilor
intreprinse in acest sens”400.
Datorita lipsei probelor in caz, Romani CRISS nu a adresat o plangere Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii.
48. CRISS vs. Primaria Zalau: atingerea demnitatii umane prin discriminare
Romani CRISS

I. De Facto
In data de 07.09.2002, directorul Asociatiei “Sanse Egale” din Zalau, s-a adresat Romani CRISS
cu privire la existenta unui zid ridicat cu autorizatie de constructie, care desparte blocul de
apartamente T1 din str. Pacii, respectiv Scara A de scara B, intre care s-a construit un zid de
caramida de cca. 5 m lungime si 2 m inaltime, amplasat pe spatiul verde si peste trotuarul de langa
cele doua scari. Apartamentele locuite de la scara A au proprietari persoane de nationalitate
romana, iar apartamentele de la scara B sunt locuite de persoane apartinand minoritatii rome.
Potrivit declaratei lul Robert Vaszi, directorul Asociatiei “Sanse Egale”, din relatarile locatarilor de la
scara B, majoritatea de etnie roma, reiese ca acest zid a fost construit cu scopul de a interzice
persoanelor de etnie roma sa treaca pe langa apartamentele locuite de majoritari.401
Cu privire la acest caz, Ascociatia “Sanse Egale” a sesizat Primaria Municipiului Zalau in data de
15.05.2002, prin adresa nr. 17 219. Avand in vedere lipsa unui raspuns oficial cu privire la aceasta

Citat din adresa Colegiului Medicilor din Romania cu numar de inregistrare 3457 din 14.10.2002
Memoriu adresat de Asociatia Sanse Egale di Zalau catre Prefectura Salaj cu numar de inregistrare 327 din 09.07.2002;

sesizare, Asociatia a transmis un Memoriu Prefecturii Salaj, inregistrat cu numarul 327 din
09.07.2002.402
Prin adresa nr. 22 919 din 25.07.2002, Primaria Municipiului Zalau, raspunde cu privire la zidul din
str. Pacii precizand: “Gardul dintre scara A si B de la blocul T1, str. Pacii a fost construit cu
autorizatie de constructie in scopul protejarii zonei verzi din fata blocului T1, acesta fiind prevazut
cu canal transveral pentru scurgerea apelor pluviale. Din verificarile efectuate la fata locului, a
rezultat faptul ca acest canal pluvial a fost infundat de mai multe ori de catre locatarii de la scara B,
care isi arunca deseurile in acest canal, acesta fiind curatat de nenumarate ori de catre D.G.A.D.P.
Zalau. Mai mentionam faptul ca, fiind de altfel scari distincte, ambele trotuare de acces la cele
doua scari fiind libere”403.
Cazul a fost mediatizat si de ziarul “Transilvania Jurnal” din data de 15.07.2002 care, in articolul
“Tiganii dau exemple clare de discriminare”, face referire la declaratiile domnului Robert Vaszi cu
privire la existenta acestui zid.
II. De Jure
Legea 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 137/2000, privind prevenirea si
sanctionarea tuturor formelor de discriminare prevede la:
Art 2 alin. 2: “Orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le genereaza,
favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o
persoana, un grup de persoane sau o comunitate, fata de alte persoane, grupuri de persoane sau
comunitati, atrage raspunderea contraventionala conform prezentei ordonante, daca nu intra sub
incidenta legii penale”;
Articolul 19 prevede: “Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, daca fapta nu intra
sub incidenta legii penale, orice comportament manifestat in public… care are ca scop sau vizeaza
atingerea demnitatii ori crearea unei atmosfere de initimidare, ostile, degradante, umilitoare sau
ofensatoare, indreptat impotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunitati si legat
de apartenenta acestora la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o
categorie defavorizata ori de convingerile, sexul sau orietarea sexuala a acestuia.”
III. Interventia CRISS
In urma sesizarii primite, Romani CRISS a sesizat Primaria Municipiului Zalau, prin adresa nr.
685/10.09.2002 solicitand punctul de vedere oficial al Primariei, iar prin adresa nr.695/23.09.2002,
solicitand punctul de vedere al Prefecturii Salaj, insotit de eventuale masuri de prevenire a unor
astfel de situatii.Prefectura Judetului Salaj prin adresa nr. 7195 din 01.10.2002, a informat Romani
CRISS ca cererea organizatiei a fost trimisa spre solutionare Primariei Municipiului Zalau.
Primaria Municipiului Zalau a transmis Asociatiei “Sanse Egale” din Zalau, raspunsul institutiei cu
nr. 29714 din 16.10.2002, adresat Romani CRISS in care, se precizeaza: “ in urma verificarii pe
teren si a relatarilor din partea locatarilor din blocul T1, scara A si a d-nei P. care locuieste la
imobilul cu nr. 23 din zona, zidul s-a executat pentru a proteja zona verde din fata blocului si
canalul colector al apelor pluviale care mereu se infunda cu deseurile depozitate de romi in zona.
Zidul intre cele doua scari ale blocului T1 este executat in baza autorizatiei de constructie nr.393
Idem;
Adresa oficiala a Primariei Municipiului Zalau nr. 22 919 din 25.07.2002;

din 21.07.1997 si motivele sunt cele relatate mai sus, nu discriminarile rasiale expuse de romi.
Mentionam ca blocul T1 cu cele doua scari are prevazute accese separate pentru fiecare scara cu
trotuare care conduc in strada Pacii.” Anexat acestui raspuns Primaria a pus la dispozitia
organizatiei Autorizatia de constructie si planul de situatie care a stat la baza eliberarii acesteia.404
Autorizatia de Constructie nr. 393/5949 din 21.07.1997 mentioneaza ca: ”urmare a cererii adresate
de locatarii blocului T1 din strada Pacii inregistrata cu nr. 5949 din 4.07.1997 se autorizeaza
executarea lucrarilor de realizare zid despartitor intre Scara A si B a blocului T1 Cartierul Pacii.”405

Citat din Adresa Oficiala a Primariei Munipiului Zalau nr. 29714 din 16.10.2002;
Citat din Autorizatia de Constructie nr.393/5949 din 21.07.1997, Primaria Municipiului Zalau.

Sectiunea VII: Cazuri de discriminare in fata instantelor de judecata introduse
in nume propriu de victime
49. M.G., S.C.D. s.a vs. Discoteca “ Number One” – Roman: discrminare in acces la locuri
deschise publicului larg
Romani CRISS

I.

De Facto

In data de 17.11.2002 M.G., insotit de S.C.D., D.C.L., S.D. si G.A., intentionand sa intre in
discoteca “Number One” din localitatea Roman, judetul Neamt, le-a fost interzis accesul datorita
apartenentei etnice, respectiv minoritatea roma. Potrivit declaratiilor acestora, in jurul orei 21.20
tinerii romi au ajuns in fata discotecii. M.G. si ceilalti s-au pregatit sa plateasca biletul de intrare. In
acest timp, bodyguardul de la intrarea discotecii i-a oprit intrebandu-i daca au legitimatii de acces.
La raspunsul tinerilor ca nu detin astfel de legitimatii, bodyguardul a refuzat sa le permita accesul.
Intrebat de catre D.C.L. si M.G. de unde pot procura legitimatii, bodyguardul a indicat Primaria
Municipiului Roman ca proprietar al localului si emitent al legitimatiilor. Cei cinci au incercat sa il
convinga pe bodyguard sa le permita accesul in bar, dar fara succes. Totusi s-a facut precizarea
ca patronul a decis ca bodyguarzii sa faca o selectie a persoanelor care intentioneaza sa intre in
discoteca, dar nu s-a precizat criteriile de baza carora se face acesta selectie. La un moment dat,
M.G., s-a adresat catre bodyguard spunandu-i ca el (bodyguard-ul – n.n.) nu are nici o vina, fiind
doar un angajat, insa «patronul a dat ordin sa nu primeasca ciori». Bodyguardul a recunoscut ca
acesta este motivul real al refuzului privind accesul tinerilor romi in locul respectiv. Discutia dintre
bodyguard si tinerii romi carora nu li s-a permis accesul in incinta discotecii, a fost inregistrata pe o
caseta video.
II.

De Jure

Pentru detalii privind starea de drept vezi cauza Romani CRISS vs. Discoteca « Number One»
Roman.
III. Interventia Romani CRISS si solutionarea cazului de catre CNCD
Romani CRISS a adresat plangere Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii privind
ingradirea accesului tinerilor romi in discoteca „Number One” – Roman, care prin Hotararea nr.
155/15.05.2003, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a dispus sanctionarea cu
avertisment a societatii comerciale SC Avalon SRL.
IV. Procesul civil in fata instantei
Impotriva SC Avalon SRL, victimele discriminarii, D.C.L. si G.A., au introdus actiune civila la
Judecatoria Roman (Dosar nr. 1177/2004), solicitand ca prin hotararea ce o va pronunta, instanta
de judecata sa oblige parata la plata sumei de 1.000 lei cu titlul de daune morale – echivalent
material; sa oblige parata la scuze catre cele doua victime intr-un cotidian de circulatie nationala,
precum si plata cheltuielilor de judecata.

Romani CRISS a suportat costurile privind contractarea unui aparator legal care sa reprezinte
reclamantii in fata instantei judecatoresti mentionate mai sus.
Primul termen al procesului a avut loc in data de 13 aprilie 2004, la acest termen lipsind parata si
reclamantii. Aparatorul reclamantilor a solicitat instantei de judecata, pentru dovedirea actiunii,
proba cu inscrisuri si cu doi martori. Instanta judecatoreasca a incuviintat probele solicitate si a
amanat cauza la data de 4 mai 2004.
La termenul de judecata din data de 4 mai 2004 reclamantii, prin aparatorul legal, au depus la
dosarul cauzei copii de pe inscrisurile emise de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii,
copii de pe declaratii extrajudiciare si au aratat ca martorii propusi nu s-au putut prezenta la proces
datorita faptului ca sunt studentii in alte localitati din tara.
Si la acest termen de judecata a lipsit parata SC Avalon SRL, instanta amanand cauza pana la
data de 1 iunie 2004 cu repetarea procedurii de citare a paratei si martorilor propusi de reclamanti.
La termenul de judecata din data de 1 iunie 2004 instanta a amanat cauza pana la data de 7
septembrie 2004 constatand necesar repetarea procedurii de citare cu parata si cu martorii propusi
de reclamanti, care sunt studenti in alte localitati.
Cazul se afla inca pe rol in fata instantei de judecata.
50. RV s.a. vs. SC PRODAL PLUS SRL: discriminare in acces la locuri deschise publicului
larg
Romani CRISS

I.

De facto

In seara zilei de 03.12.2002, in jurul orelor 1820, R.V. si S.O.L., cetateni romani de etnie roma,
insotiti de o tanara de nationalitate romana, au incercat sa intre in barul “Casablanca”, situat in
strada … .din localitatea Botosani, cu scopul de a beneficia de serviciile oferite de firma respectiva.
La intrarea in bar, cei trei au constatat ca pe usa de la intrare se afla un anunt care mentiona
expres: „INTRAREA RROMILOR INTERZISA”. In ciuda acestui anunt, S.O.L. a intrat in bar in timp
ce R.V. insotit de tanara au asteptat afara. La cateva minute S.O.L. a iesit din bar spunand ca romii
nu sunt serviti. De asemenea, la randul sau, R.V. a intrat in bar, insotit de S.O.L. insa persoana
care servea la bar s-a adresat celor doi zicand: ”am spus ca nu mai primesc tigani in bar”… ”tiganii
s-au batut,… au furat o chiuveta”. La intrebarea lui R.V. “de ce trebuie ca ei sa sufere din aceasta
cauza”, raspunsul persoanei de la bar a fost: ”inchide usa pe dinafara”.
A doua zi, in data de 04.12.2002, in prezenta unui reprezentant al Romani CRISS, a fost
organizata o actiune de testare la barul Casablanca, cu aceleasi trei personae al caror acces
fusese ingradit cu o seara in urma. Actiunea a avut scopul de a verifica atitudinea discriminatorie
fata de romi, din partea angajatilor respectivului bar. In incinta barului se aflau barmanul - persoana
care le refuzase intrarea anterior, impreuna cu patronul barului. Si de aceasta data, acestor
persoane le-a fost refuzata servirea, iar anuntul discriminatoriu de la intrare inca era afisat.
Discutiile avute in incinta barului au fost inregistrate cu un reportofon.
Cazul a fost mediatizat de presa locala din Botosani. Astfel, articolul de presa publicat in data de
07.12.2002, in cotidianul “Monitorul de Botosani’’, cu titlul “Acces interzis rromilor’’, precizeaza
faptul ca: «In doua baruri din municipiul Botosani406 nu sunt serviti botosanenii de etnie
roma… Angajatii celor doua baruri sustin… ca nu sunt serviti doar romii recalcitranti si cei care de-a
lungul timpului au produs numeroase stricaciuni». De asemenea, potrivit aceluiasi articol de presa,
Cel de-al doilea bar este “Complex Moldova”; vezi raport CRISS vs. Complex Moldova – Botosani: www.romanicriss.org

purtatorul de cuvant al patronului barului Casablanca precizeaza ca «reprezentantii etniei (romilor
– n.n.) care sunt oameni la locul lor sunt serviti fara nici un fel de probleme».
II.

De Jure

Pentru detalii privind starea de drept vezi cauza Romani CRISS vs. Casablanca Botosani.
III.

Interventia Romani CRISS si continuitatea

In data de 04.02.2003, Romani CRISS a adresat plangere la Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii (CNCD), privind refuzarea accesului tinerilor romi in barul Casablanca
din Botosani. Prin Hotararea nr. 97/08.04.2003, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
a dispus urmatoarele:“Faptele prezentate constituie acte de discriminare, conform art. 2 alin. 2, art.
10 (f), art. 18, art. 19 din OG 137/2000 – privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare si completata prin HG nr. 1514/2002” si de asemenea, “Masura sanctionarii cu
amenda contraventionala in cuantum de 2 milioane (aproximativ 60 Euro – n.n.)” ce “va fi aplicata
SC <Casablanca> situata in strada Unirii, localitatea Botosani”.
IV.

Procesul civil in fata instantei de judecata

Impotriva SC Prodal Plus SRL, victimele discriminarii, R.V. S.O.L si T.M, au introdus actiune civila
la Judecatoria Botosani (Dosar nr. 2125/2004), solicitand instantei ca judecatoresti, ca prin
hotararea ce o va dispune: sa oblige paratii sa permita in viitor accesul reclamatilor in incinta
barului Casablanca in calitate de consumatori; in situatia in care refuzul va persista sa oblige
paratii la plata de daune cominatorii in folosul statului in suma de 100.000 lei/zi, de la data
ramanerii definitive a hotararii pana la punerea in executare; obligarea societatii si a asociatiilor la
plata unor daune morale in suma de 10.000.000 lei pentru reclamanti, reprezentand atingerea
adusa drepturilor ocrotite prin lege si supunerea la ofensa publica; obligarea paratei ca, in mod
public, in doua cotidiene de importanta nationala si un post de televiziune sa formuleze scuze fata
de persoanele discriminate ce fac parte din minoritatea etnica a romilor sau sa publice hotararea
judecatoreasca in doua cotidiene nationale; obligarea paratilor la daune cominatorii (in folosul
statului) in cuamntum de 100.000 lei/zi, de la data ramanerii definitive a hotararii si pana la
indeplinirea obligatiei; obligarea paratilor la cheltuieli de judecata.
La dosarul cauzei este depusa de catre parata o prima intampinare407, ridicandu-se exceptia lipsei
calitatii procesuale pasive, parata aratand ca “reclamantii se afla in eroare in sensul ca in fapt este
chemata in judecata SC Aurelu SRL… ”. De asemenea, parata a solicitat instantei sa respinga
actiunea ca inadmisibila. La termenul din data de 18 martie 2004, avocatul reclamantilor, in
legatura cu sustinerile din intampinare, a aratat ca pe rolul instantei de judecata se mai afla un
dosar care are termen de judecata tot in data de 18 martie 2004. Instanta de judecata a dispus a
se reveni la procedura de citare a paratei si a solicitat reclamantilor sa achite taxa de timbru pentru
capatul de cerere privind daunele cominatorii sub sanctiunea anularii (68.000 lei si 3000 lei timbru
judiciar), cauza fiind amanata pana in data de 15.04.2004.
“Intampinarea” este un act procedural care cuprinde, potrivit art. 115 C.proc.civ. “exceptiile de procedura ce paratul ridica
la cererea reclamantului; raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale cererii; dovezile cu care se apara impotriva
fiecarui capat din cerere… ; semnatura”; Dispozitiile la care face referire parata in intampinarea depusa la dosarul cauzei,
sunt cele prevazute in continutul art. 118 C.proc.civ, respective faptul ca: “Depunerea intampinarii nu este obligatorie”, iar “In
cazul in care nu s-a depus intampinare, presedintele (completului de judecata – n.n.) ii va pune in vedere paratului, la prima
zi de infatisare, sa arate exceptiile, dovezile si toate mijloacele sale de aparare, despre care se face vorbire in incheierea de
sedinta”;

O a doua intampinare este depusa de parata la dosar pentru termenul de judecata din 15.04.2004.
Prin intampinare s-a solicitat instantei respingerea actiunii pentru netimbrare corespunzatoare.De
asemenea, parata a considerat ca actiunea este indamisibila, obiectul sau fiind imposibil de
realizat deoarece in barul Casablanca intra consumatori de toate nationalitatile fara a fi legitimati.
S-a mai considerat ca:
- actiunea este un abuz fata de exercitarea cu buna credinta a drepturilor procedurale civile408,
motivandu-se ca, in ceea ce priveste solicitarea de a-si cere scuze in mod public fata de
persoanele discriminate, prin intermediul mass-media, aceasta este o “obligatie deosebit de
umilitoare”409;
- actiunea este tardiva deoarece reclamantii se refera la o stare de fapt care intra sub incidenta
preverilor OG 137/2000, modificata si aprobata prin Legea 48/2002, iar potrivit OG 2/2001, privind
regimul juridic al contraventiilor, termenul de prescriptie este de 6 luni. Astfel, “alta fapta nu a mai
existat, iar daca contraventia este prescrisa actiunea devine tardiva”410;
- actiunii ii lipseste obiectul deoarece reclamantii fac vorbire de o fapta petrecuta in data de 03 si
04.12.2002, iar alta fapta de discriminare nu a existat.
La termenul din data de 15.04.2004 aparatorul reclamantilor a facut dovada achitarii taxelor de
timbru. De asemenea, s-a inmanat acestuia un exemplar de pe intampinare, acordandu-se un nou
termen, pana in 13.05.2004, pentru studierea acesteia. La termenul de judecata din data de
13.05.2004, reprezentantul paratei a depus la dosar o completare a intampinarii invocand exceptia
lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor. Aparatorul reclamantilor precizeaza instantei de
judecata faptul ca in ceea ce priveste timbrarea actiunii aceasta este stabilita de instanta si nu de
partea adversa. De asemenea, tot instantei ii revine obligatia de a se pronunta cu privire la
admisibilitatea cererii. Cat priveste obiectul actiunii, aparatorul a precizat ca acesta nu este
imposibil de realizat si nu poate fi considerat un abuz daca “cetateanul roman de etnie roma, in
cazul in care nu a fost decazut din drepturi, se poate bucura de toate drepturile prevazute de
constitutie”411.
In ceea ce priveste exceptia de tardivitate, aparatorul reclamantilor solicita respingerea acesteia,
deoarece se afla in termenul de prescriptie de 3 ani, iar temeiul actiunii reclamantilor este cu privire
la raspunderea delictuala412. Instanta de judecata a respins exceptia privind timbrarea actiunii,
constatand ca a fost achitat, a respins exceptia de tardivitate, iar cu privire la exceptia de
admisibilitate sau inadmisibilitate a cererii se va pronunta odata cu fondul. Referitor la exceptia
privind lipsa calitatii procesuale active a reclamantilor, instanta a admis-o, “urmand ca reclamantii
sa probeze aceasta cu inscrisuri de la ultimul recensamant”413. Cauza a fost amanata pana in data
de 03.06.2004.
La termenul din data de 3 iunie 2004 au lipsit reclamantii si aparatorul acestora, instanta
suspendand judecarea cauzei414. Dupa repunerea dosarului pe rol, la termenul din 1 iulie 2004,
instanta de judecata a pus in vedere aparatorului reclamantilor sa completeze taxa de timbru a
repunerii pe rol (34.000 lei si timbru judiciar in suma de 3.000 lei) sub sanctiunea anularii si de
408 Parata face referire la dispozitiile art. 723 alin. 1 C.proc.civ.: “Drepturile procedurale trebuie exercitate cu buna-credinta si
potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute de lege”;
409 Citat din intampinarea depusa de parata la dosarul civil 2125/2004;
410 Idem;
411 Citat din incheierea de sedinta din data de 13.05.2004 – Dosar 2125/2004;
412 Art. 998 – 999 C.civ;
413 Citat din incheierea de sedinta din data de 13.05.2004 – Dosar 2125/2004;
414 Suspendarea s-a facut in temeiul art. 155 C.proc.civ., care prevede urmatoarele: “Amanarea judecatii in temeiul invoielii
partilor nu se poate incuviinta decat o singura data in cursul instantei; dupa o asemenea amanare, judecata, daca partile nu
staruiesc, va fi suspendata si nu va fi redeschisa decat dupa plata sumelor prevazute de legea timbrului pentru
redeschiderea pricinilor… ".

asemenea, sa depuna la dosar incheierea de inscriere in registrul de Asociatii si Fundatii precum si
actul constitutiv al asociatiei (unul dintre reclamanti este membru al asociatiei Divano Romano –
Botosani – n.n.). Partile au mai solicitat probele cu martori pe care instanta le-a admis, amanand
cauza pana in data de 09.09.2004.
51. M.M. si I.D. vs. Compact Impex S.R.L.: discriminare in accesul la locuri deschise
publicului larg
Romani CRISS

I.

De Facto

In seara zilei de 7 iulie 2001, reprezentanti ai organizatiei Romani CRISS, alaturi de Asociatia
Studentilor si Tinerilor Romi – ROMANITIN - Iasi, au organizat o actiune de documentare asupra
discriminarii rasiale manifestate impotriva romilor.
In discoteca Rosu si Negru un grup format din sase persoane, trei bruneti insotiti de cate o
partenera, intentionand sa intre in discoteca au incercat sa obtina bilete de intrare. Alaturi de
aceste persoane se aflau aproximativ 30 de tineri. In acest timp unul dintre body-guarzi, observand
grupul format din cele 6 persoane, s-a indreptat spre acestia, si adresandu-se acestora le-a puns
in vedere sa mearga la o alta discoteca. Bodyguard-ul, venind inspre grupul care statea la rand
pentru biletele de intrare, a punctat spre persoanele cu tenul inchis, in special spre Madalin
Morteanu, spunandu-le ca nu au voie in discoteca respectiva. Incercand sa afle motivul pentru care
nu s-a permis accesul, bodyguard-ul a afirmat ca unul dintre tinerii din grup arata “naspa”,
“extraordinar de naspa”, desi intregul grup era imbracat in mod decent si corespunzator pentru un
local public.
La discoteca Estudiantina accesul tinerilor romi nu a fost permis, bodyguarzii de la intrare motivand
ca, de fiecare data cand au fost probleme, acestea au fost cauzate de persoane brunete,
intelegandu-se ca este vorba despre romi. In timpul discutiilor purtate cu bodyguard-ul discotecii,
unul dintre membrii grupului, cu tenul deschis, alb, intrase, insa ceilalti nu au avut avut acces.
II.

De Jure

Pentru detalii privind starea de drept vezi cauza Romani CRISS vs. Compact Impex SRL
III.

Interventia Romani CRISS si procesul civil in fata instantei de judecata

Romani CRISS a introdus actiune civila impotriva Compact Impex SRL insa in data de 24
septembrie 2001, instanta de judecata a invocat, din oficiu, exceptia lipsei calitatii procesuale
active a Romani CRISS. Judecatoria Iasi, prin sentinta civila nr. 22050, a respins actiunea
organizatiei415. Impotriva sentintei civile nr. 22050 pronuntata de Judecatoria Iasi s-a introdus Apel,
acesta facand obiectul dosarului 7774/2002 aflat pe rolul Tribunalului Iasi. Prin Decizia civila nr.
1614, Tribunalul a respins apelul declarat de Romani CRISS, decizia fiind atacata cu recurs la
Curtea de Apel Iasi (Dosar nr. 227/2003), si aceasta instanta respingand recursul declarat de
Romani CRISS.

Pentru detalii cu privire la interpretarile instantei de judecata a se vedea infra. Capitolul V “Organiza iile neguvernamenale
si legisla ia anti-discriminare: calitatea procesuala activa, un instrument legal in combaterea discriminarii”

Avand in vedere respingerea actiunii civile introdusa de Romani CRISS la Judecatoria Iasi, a
apelului si recursului declarat impotriva acesteia, Romani CRISS, in luna iunie 2004, a sprijinit
victimele M.M si I.D. pentru a introduce actiune civila in nume propriu cu privire la faptele de
discriminare petrecute in data de 7 iulie 2001, prin care s-a adus un prejudiciu respectivelor
persoane. In prezent cauza se afla pe rolul Judecatoriei Iasi.
52. M.M. si I.D. vs . SC Artenis SRL: discriminare in accesul la locuri deschise publicului
larg
Romani CRISS

I.

De Facto

Un grup de tineri romi incercand sa intre in discoteca Maxx a fost oprit de bodyguardul de la
intrare. M.M., I.D., L.F., L.C., P.R.C. si M.D. au fost opriti de bodyguard spunandu-le ca « nu se
poate sa intre ».Toate persoanele au tenul inchis, ceea ce permite in mod evident asimilarea
respectivelor persoane cu etnia romilor. Inaintea acestui grup au intrat fara a intampina refuzul
bodyguardului, V.S. si I.P., tineri cu tenul deschis in privinta carora nu este evidenta corelarea cu
etnia romilor. In timpul discutiilor purtate de catre tinerii romi bruneti, cu bodyguardul discotecii, au
intrat C.D.A. si A.P., tineri avand tenul deschis. Desi imbracati corespunator, toti tinerii romi cu
tenul inchis nu au fost primiti in discoteca, iar celorlalti, cu tenul deschis, nu li s-a refuzt accesul.
II.

De Jure

Pentru detalii privind starea de drept vezi cauza Romani CRISS vs. Artenis SRL
III.

Interventia Romani CRISS si procesul in fata instantei

Romani CRISS a introdus actiune civila impotriva Artenis SRL insa in data de 24 septembrie 2001,
instanta de judecata a invocat, din oficiu, exceptia lipsei lipsa calitatii procesuale active a Romani
CRISS. Judecatoria Iasi, prin sentinta civila nr. 22051, a respins actiunea organizatiei416.Impotriva
sentintei civile pronuntata de Judecatoria Iasi s-a introdus apel, acesta facand obiectul dosarului
7775/2002 aflat pe rolul Tribunalului Iasi. Prin Decizia civila nr. 1615, Tribunalul a respins apelul
declarat de Romani CRISS, decizia fiind atacata cu recurs la Curtea de Apel Iasi si aceasta
instanta respingand recursul declarat de Romani CRISS, pe motiv ca cererea de recurs nu a fost
suficient timbrata.
Avand in vedere respingerea actiunii civile introdusa de Romani CRISS la Judecatoria Iasi, a
apelului si recursului declarat impotriva acesteia, Romani CRISS, in luna iunie 2004, a sprijinit
victimele discriminarii sa introduca actiune civila in nume propriu cu privire la faptele de
discriminare petrecute in data de 7 iulie 2001, prin care s-a adus un prejudiciu respectivelor
persoane. In prezent cauza se afla pe rolul Judecatoriei Iasi.

Pentru detalii cu privire la interpretarile instantei de judecata a se vedea infra. Capitolul V “Organiza iile neguvernamenale
si legisla ia anti-discriminare: calitatea procesuala activa, un instrument legal in combaterea discriminarii”

53. R.V. s.a vs SC Aurelu SRL – Botosani: discriminare in accesul la locuri deschise
publicului larg
Romani CRISS

I.

De facto

In seara zilei de 04.12.2002, in jurul orelor 19.00 - 20.00, R.V. si S.O.L., cetateni romani de etnie
roma, insotiti de B.I. si un reprezentant al Romani CRISS s-au deplasat la barul “Complex
Moldova”, situat in strada Calea Nationala, nr. 97, din Municipiul Botosani, cu scopul de a servi
ceva. La intrarea in bar, cei patru tineri au observat un anunt discriminatoriu care avea urmatorul
continut: „Ne rezervam dreptul de a ne alege clientii – Nu servim romii”. In ciuda acestui anunt,
reprezentantul Romani CRISS a incercat sa comande ceva de la bar, insa persoana care servea la refuzat, motivand ca este un ordin al patronului respectivului bar de a nu servi persoane
apartinand etniei romilor417. La solicitarea de catre reprezentantul Romani CRISS a unor informatii
suplimentare cu privire la motivul pentru care romii nu sunt serviti, persoana de la bar a mai
precizat faptul ca: “patronul nu doreste sa aiba tigani in acest bar”.
Cazul de discriminare a tinerilor romi a fost mediatizat de presa locala din Botosani. Astfel, articolul
de presa publicat in data de 07.12.2002, in cotidianul “Monitorul de Botosani’’, cu titlul “Acces
interzis rromilor’’, precizeaza faptul ca: «In doua baruri din municipiul Botosani418 nu sunt serviti
botosanenii de etnie roma… Angajatii celor doua baruri sustin… ca nu sunt serviti doar romii
recalcitranti si cei care de-a lungul timpului au produs numeroase stricaciuni». De asemenea,
potrivit aceluiasi articol de presa, « reprezentantii Complexului Moldova spun ca nu a fost seara in
care sa nu fie chemata politia atunci cand printre clienti s-au aflat si romi».
II.

De Jure

Pentru detalii privind starea de drept vezi cauza Romani CRISS vs. Complex Moldova Botosani.
III.

Interventia Romani CRISS si continuitatea

In data de 04.02.2003, Romani CRISS a formulat plangere la Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii (CNCD), privind refuzarea accesului tinerilor romi in barul Complex
Moldova din Botosani. Prin Hotararea nr. 165/27.05.2003, Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii a dispus urmatoarele: “Faptele prezentate constituie fapte de discriminare, conform
art. 2 alin.1 si 2, art. 10 (f) si art. 19 din OG 137/2000 – privind prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare” si de asemenea, “Masura
sanctionarii cu amenda contraventionala in cuantum de 8 milioane (aproximativ 200 Euro – n.n.)”
ce “va fi aplicata Complexului Moldova situat in strada Calea Nationala, nr. 97, localitatea
Botosani”.

Citatul exact este:”Nu servesc romi pentru ca patronul mi-a ordonat sa nu servesc persoane apartinand etniei romilor”. A
se vedea in acest sens declaratia uneia dintre victimele discriminarii, d-l M.T., reprezentant al Romani CRISS;
Cel de-al doilea bar este “Casablanca”; vezi raport CRISS vs. Casablanca – Botosani: www.romanicriss.org;

IV. Procesul civil in fata instantei de judecata
Victimele discriminarii, R.V si S.O.L., au introdus actiune civila la Judecatoria Botosani impotriva
societatii comerciale “Aurelu” SRL, proprietarul barului Complex Moldova – Botosani. Prin actiunea
civila, reclamantii au solicitat instantei judecatoresti, ca prin hotararea ce o va dispune, sa oblige
paratii sa permita in viitor accesul reclamatilor in incinta barului in calitate de consumatori; in
situatia in care refuzul va persista sa oblige paratii la plata de daune cominatorii in folosul statului
in suma de 100.000 lei/zi, de la data ramanerii definitive a hotararii pana la punerea in executare;
obligarea si a asociatilor la plata unor daune morale in suma de 10.000.000 lei pentru ambii
reclamanti, reprezentand atingerea adusa drepturilor ocrotite prin lege si supunerea la ofensa
publica; obligarea paratei ca, in mod public, in doua cotidiene de importanta nationala si un post de
televiziune sa formuleze scuze fata de persoanele discriminate ce fac parte din minoritatea etnica
a romilor; obligarea paratilor la daune cominatorii (in folosul statului) in cuamntum de 100.000 lei/zi,
de la data ramanerii definitive a hotararii si pana la indeplinirea obligatiei; obligarea paratilor la
cheltuieli de judecata.
La data realizarii prezentului raport, actiunea introdusa de catre victime la Judecatoria Botosani
fusese admisa, iar dosarul se afla la judecatorul cauzei pentru redactarea sentintei civile.

ANEXA: Ordonan a de Guvern nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea i sanc ionarea
tuturor formelor de discriminare419, aprobata prin legea 48/2002420 si modificata prin
Ordonanta de Guvern nr.77/2003421, aprobata prin Legea 27/2004422
CAPITOLUL I
Principii i defini ii
Art. 1423. - (1) În România, stat de drept, democratic i social, demnitatea omului,
drepturile i libert ile cet enilor, libera dezvoltare a personalit ii umane reprezint valori supreme
i sunt garantate lege.
2) Principiul egalit ii între cet eni, al excluderii privilegiilor i discrimin rii sunt garantate în special
în exercitarea urm toarelor drepturi:
a) dreptul la un tratament egal în fa a instan elor judec tore ti i a oric rui alt organ jurisdic ional;
b) dreptul la securitatea persoanei i la ob inerea protec iei statului împotriva violen elor sau
maltrat rilor din partea oric rui individ, grup sau institu ie;
c) drepturile politice, i anume drepturile electorale, dreptul de a participa la via a public i de a
avea acces la func ii i demnit i publice;
d) drepturile civile, în special:
(i) dreptul la libera circula ie i la alegerea re edin ei;
(ii) dreptul de a p r si ara i de a se întoarce în ar ;
(iii) dreptul de a ob ine i de a renun a la cet enia român ;
(iv) dreptul de a se c s tori i de a- i alege partenerul;
(v) dreptul de proprietate;
(vi) dreptul la mo tenire;
(vii) dreptul la libertatea de gândire, con tiin i religie;
(viii) dreptul la libertatea de opinie i de exprimare;
(ix) dreptul la libertatea de întrunire i de asociere;
(x) dreptul de peti ionare;
e) drepturile economice, sociale i culturale, în special:
(i) dreptul la munc , la libera alegere a ocupa iei, la condi ii de munc echitabile i satisf c toare,
la protec ia împotriva omajului, la un salariu egal pentru munc egal , la o remunera ie echitabil
i satisf c toare;
(ii) dreptul de a înfiin a sindicate i de a se afilia unor sindicate;
(iii) dreptul la locuin ;
(iv) dreptul la s n tate, la îngrijire medical , la securitate social i la servicii sociale;
(v) dreptul la educa ie i la preg tire profesional ;
(vi) dreptul de a lua parte, în condi ii de egalitate, la activit i culturale i sportive;
f) dreptul de acces la toate locurile i serviciile destinate folosin ei publice.
(3) Exercitarea drepturilor enun ate în cuprinsul prezentului articol prive te persoanele aflate în
situa ii comparabile.
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(4) Orice persoan fizic sau juridic are obliga ia s respecte principiile enun ate la alin. (2)."
Art. 2424. - (1) Potrivit prezentei ordonan e, prin discriminare se în elege orice deosebire,
excludere, restric ie sau preferin , pe baz de ras , na ionalitate, etnie, limb , religie, categorie
social , convingeri, sex, orientare sexual , vârst , handicap, boal cronic necontagioas ,
infectarea HIV ori apartenen la o categorie defavorizat care are ca scop sau efect restrângerea
ori înl turarea recunoa terii, folosin ei sau exercit rii, în condi ii de egalitate, a drepturilor omului i
a libert ilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic,
social i cultural sau în orice alte domenii ale vie ii publice.
(1¹)425 Dispozitia de a discrimina persoanele pe oricare din temeiurile prevazute la art.2 alin.(1)
este considerata discriminare in intelesul prezentei ordonante.”
(2) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonan e, prevederile, criteriile sau practicile aparent
neutre care dezavantajeaz anumite persoane, pe baza criteriilor prev zute la alin. (1), fa de alte
persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de
un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate i necesare.
(3) Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereaz , favorizeaz sau
defavorizeaz nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoan , un grup de
persoane sau o comunitate fa de alte persoane, grupuri de persoane sau comunit i atrage
r spunderea contraven ional conform prezentei ordonan e, dac nu intr sub inciden a legii
penale.
“(3¹)426 Constituie hartuire si se sanctioneaza contraventional orice comportament pe criteriu de
rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala,
apartenenta la o categorie defavorizata, varsta, handicap, statut de refugiat sau azilant sau orice
alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant sau ofensiv.”
(4) Orice deosebire, excludere, restric ie sau preferin bazat pe dou sau mai multe criterii
prev zute la alin. (1) constituie circumstan agravant la stabilirea r spunderii contraven ionale
dac una sau mai multe dintre componentele acesteia nu intr sub inciden a legii penale.
(5)427 Constituie victimizare si se sanctioneaza contraventional, conform prezentei ordonan e, orice
tratament advers venit ca reac ie la o plângere sau actiune in justitie cu privire la înc lcarea
principiului tratamentului egal i al nediscrimin rii.
(6) Prevederile prezentei ordonan e nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului la libera
exprimare, a dreptului la opinie i a dreptului la informa ie.
(7) M surile luate de autorit ile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea unei
persoane, unui grup de persoane sau a unei comunit i, vizând asigurarea dezvolt rii lor fire ti i
realizarea efectiv a egalit ii de anse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de
persoane sau comunit i, precum i m surile pozitive ce vizeaz protec ia grupurilor defavorizate
nu constituie discriminare în sensul prezentei ordonan e.
(8) În în elesul prezentei ordonan e eliminarea tuturor formelor de discriminare se realizeaz prin:
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a) prevenirea oric ror fapte de discriminare, prin instituirea unor m suri speciale, inclusiv a unor
ac iuni afirmative, în vederea protec iei persoanelor defavorizate care nu se bucur de egalitatea
anselor;
b) mediere prin solu ionarea pe cale amiabil a conflictelor ap rute în urma s vâr irii unor
acte/fapte de discriminare;
c) sanc ionarea comportamentului discriminatoriu prev zut în dispozi iile alin. (1)-(5)."
Art. 3. - Dispozi iile prezentei ordonan e se aplic tuturor persoanelor fizice sau juridice,
publice sau private, precum i institu iilor publice cu atribu ii în ceea ce prive te:
a)428 condi iile de încadrare în munc , criteriile i condi iile de recrutare, selectare i promovare,
accesul la toate formele i nivelurile de orientare, formare i perfec ionare profesional ;
b)429 protec ia i securitatea social ;
c) serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri i facilit i;
d) sistemul educa ional;
e) asigurarea libert ii de circula ie;
f) asigurarea lini tii i ordinii publice.
g)430 alte domenii ale vie ii sociale.
Art. 4431. -.În în elesul prezentei ordonan e, categorie defavorizat este acea categorie de
persoane care fie se afl pe o pozi ie de inegalitate în raport cu majoritatea cet enilor datorit
diferen elor identitare fa de majoritate, fie se confrunt cu un comportament de respingere i
marginalizare
CAPITOLUL II
Sec iunea I Egalitatea în activitatea economic i în materie de angajare i profesie
Art. 5432. – Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, condi ionarea particip rii
la o activitate economic a unei persoane ori a alegerii sau exercit rii libere a unei profesii de
apartenen a sa la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social , respectiv de
convingerile, de sexul sau orientarea sexual , de vârsta sau de apartenen a sa la o categorie
defavorizat ."
Art. 6433. - Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, discriminarea unei
persoane pentru motivul c apar ine unei anumite rase, na ionalit i, etnii, religii, categorii sociale
sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orient rii
sexuale a acesteia, într-un raport de munc i protec ie social , cu excep ia cazurilor prev zute de
lege, manifestat în urm toarele domenii:
a) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de munc ;
b) stabilirea i modificarea atribu iilor de serviciu, locului de munc sau a salariului;
c) acordarea altor drepturi sociale decât cele reprezentând salariul;
d) formarea, perfec ionarea, reconversia i promovarea profesional ;
e) aplicarea m surilor disciplinare;
f) dreptul de aderare la sindicat i accesul la facilit ile acordate de acesta;
g) orice alte condi ii de prestare a muncii, potrivit legisla iei în vigoare.
Art. 7434. - Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, refuzul unei persoane
fizice sau juridice de a angaja în munc o persoan pentru motivul c aceasta apar ine unei
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anumite rase, na ionalit i, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate ori din
cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orient rii sexuale a acesteia, cu excep ia cazurilor
prev zute de lege.
(2) Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, condi ionarea ocup rii unui post prin
anun sau concurs, lansat de angajator ori de reprezentantul acestuia, de apartenen a la o anumit
ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat , de vârsta, de
sexul sau orientarea sexual , respectiv de convingerile candida ilor, cu excep ia situa iei prev zute
la art. 2 alin. (4).
(3) Persoanele fizice i juridice cu atribu ii în medierea i repartizarea în munc vor aplica un
tratament egal tuturor celor afla i în c utarea unui loc de munc , vor asigura tuturor persoanelor
aflate în c utarea unui loc de munc accesul liber i egal la consultarea cererii i ofertei de pe
pia a muncii, la consultan a cu privire la posibilit ile de ocupare a unui loc de munc i de ob inere
a unei calific ri i vor refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale angaja ilor. Angajatorii vor
asigura confiden ialitatea datelor privitoare la rasa, na ionalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea
sexual sau a altor date cu caracter privat care privesc persoanele aflate în c utarea unui loc de
munc ."
Art. 8435. – Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, discriminarea angaja ilor
de c tre angajatori, în raport cu presta iile sociale acordate, din cauza apartenen ei angaja ilor la o
anumit ras , na ionalitate, origine etnic , religie, categorie social sau la o categorie defavorizat
ori pe baza vârstei, sexului, orient rii sexuale sau convingerilor promovate de ei.
Art. 9436. - Prevederile art. 5-8 nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului
angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerin elor ocupa ionale în
domeniul respectiv, atât timp cât refuzul nu constituie un act de discriminare în sensul prezentei
ordonan e, iar aceste m suri sunt justificate obiectiv de un scop legitim i metodele de atingere a
acelui scop sunt adecvate i necesare.
Sec iunea a II-a Accesul la serviciile publice administrative i juridice, de s n tate, la alte
servicii, bunuri i facilit i
Art. 10. - Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, dac fapta nu intr sub
inciden a legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza
apartenen ei acestora ori a persoanelor care administreaz persoana juridic la o anumit ras ,
na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat , respectiv din cauza
convingerilor, vârstei, sexului sau orient rii sexuale a persoanelor în cauz prin:
a)437 refuzarea acord rii serviciilor publice administrative i juridice;
b)438 refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de s n tate public
- alegerea medicului de familie, asisten medical , asigur rile de s n tate, serviciile de urgen
sau alte servicii de s n tate;
c)439 refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destina ie de locuin , cu excep ia
situa iei în care aceast restrângere este justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de
atingere a acelui scop sunt adecvate i necesare;
d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip de contract, cu excep ia
situa iei în care aceast restrângere este justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de
atingere a acelui scop sunt adecvate i necesare;
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e) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre,
cinematografe, biblioteci, muzee i expozi ii, cu excep ia situa iei în care aceast restrângere este
justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate i
necesare;
f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine,
hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice al i prestatori de servicii, indiferent dac sunt în
proprietate privat ori public , cu excep ia situa iei în care aceast restrângere este justificat
obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate i necesare;
g) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de companiile
de transport în comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin
alte mijloace -, cu excep ia situa iei în care aceast restrângere este justificat obiectiv de un scop
legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate i necesare.
h)440 refuzarea acord rii pentru o persoan sau un grup de persoane a unor drepturi sau facilit i.
Art. 11-14 se abroga
Sec iunea a III-a Accesul la educa ie
Art.
- (1). Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, refuzarea accesului
unei persoane sau unui grup de persoane la sistemul de educa ie de stat sau privat, la orice form ,
grad i nivel, din cauza apartenen ei acestora la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie,
categorie social sau la o categorie defavorizat , respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului
sau orient rii sexuale a persoanelor în cauz .
(2) Prevederile alineatului precedent se aplic tuturor fazelor sau la etapelor din sistemul
educa ional, inclusiv la admiterea sau la înscrierea în unit ile ori institu iile de înv mânt i la
evaluarea ori examinarea cuno tin elor.
(3) Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, solicitarea unor declara ii doveditoare a
apartenen ei acelei persoane sau acelui grup la o anumit etnie, care s condi ioneze accesul unei
persoane sau unui grup de persoane la educa ie în limba matern . Excep ie face situa ia în care în
înv mântul liceal i universitar candida ii concureaz pe locuri special acordate pentru o anumit
minoritate i se impune dovedirea, printr-un act din partea unei organiza ii legal constituite a
minorit ii respective, a apartenen ei la aceast minoritate.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului unit ii ori institu iei
de înv mânt de a refuza înscrierea sau admiterea unei persoane ale c rei cuno tin e ori
rezultate anterioare nu corespund standardelor sau condi iilor de înscriere cerute pentru accesul în
institu ia respectiv , atât timp cât refuzul nu este determinat de apartenen a persoanei în cauz la
o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat ,
respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orient rii sexuale a acesteia.
(5) Prevederile alin. (1) i (2) nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului unit ii ori
institu iei de înv mânt pentru preg tirea personalului de cult de a refuza înscrierea unei persoane
al c rei statut confesional nu corespunde condi iilor stabilite pentru accesul în institu ia respectiv .
(6) Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, orice îngr diri pe criterii de apartenen
la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat în
procesul de înfiin are i de acreditare a institu iilor de înv mânt înfiin ate în cadrul legislativ în
vigoare.
15441.

Art.10, Lit. h este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 48/2002
Art.15, alin. 1,3,4 si 6 este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 48/2002

Sec iunea a IV-a Libertatea de circula ie, dreptul la libera alegere a domiciliului
i accesul în locurile publice
Art. 16. - (1) Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, orice ac iuni constând
în amenin ri, constrângeri, folosirea for ei sau orice alte mijloace de asimilare, str mutare sau
colonizare de persoane, în scopul modific rii compozi iei etnice, rasiale sau sociale a unei zone a
rii sau a unei localit i.
(2)442 Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, orice comportament constând în
determinarea p r sirii domiciliului, în deportare sau în îngreunarea condi iilor de via i de trai cu
scopul de a se ajunge la renun area la domiciliul tradi ional al unei persoane sau al unui grup de
persoane apar inând unei anumite rase, na ionalit i, etnii sau religii, respectiv al unei comunit i,
f r acordul acestora. Constituie o înc lcare a prevederilor prezentei ordonan e atât obligarea unui
grup de persoane aflate în minoritate de a p r si localitatea, aria sau zonele în care locuie te, cât
i obligarea unui grup de persoane apar inând majorit ii de a se stabili în localit i, arii sau zone
locuite de o popula ie apar inând minorit ilor na ionale.
Art. 17443. - (1) Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, orice comportament
care are ca scop mutarea sau alungarea unei persoane sau unui grup de persoane dintr-un cartier
sau dintr-un imobil din cauza apartenen ei acestuia la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie,
categorie social sau la o categorie defavorizat , respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului
sau orient rii sexuale a persoanelor în cauz .
(2) Prevederea alin. (1) nu poate fi interpretat în sensul restrângerii dreptului autorit ilor de
punere în aplicare a planurilor de sistematizare i amenajare a teritoriului, atât timp cât mutarea se
face în condi iile legii, iar m sura luat nu este determinat de apartenen a persoanei sau a
grupului de persoane în cauz la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau
la o categorie defavorizat , respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orient rii sexuale
a acestora."
Art. 18444. - Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, interzicerea accesului
unei persoane sau al unui grup de persoane în locurile publice din cauza apartenen ei acestora la
o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la oricare alt categorie
defavorizat , respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orient rii sexuale a persoanelor
în cauz .
Sec iunea a V-a Dreptul la demnitatea personal
Art. 19445. - Constituie contraven ie, conform prezentei ordonan e, dac fapta nu intr sub
inciden a legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propagand
na ionalist- ovin , de instigare la ur rasial sau na ional , ori acel comportament care are ca scop
sau vizeaz atingerea demnit ii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante,
umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei
comunit i i legat de apartenen a acestora la o anumit ras , na ionalitate, etnie, religie, categorie
social sau la o categorie defavorizat ori de convingerile, sexul sau orientarea sexual a acestuia.
Sec iunea a VI-a "Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii"
446
Art. 191 . - Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii este autoritatea na ional care
investigheaz i sanc ioneaz contraven ional faptele sau actele de discriminare prev zute în
prezenta ordonan .
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Art. 192. - În exercitarea atribu iilor sale, Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii î i
desf oar activitatea în mod independent, f r ca aceasta s fie îngr dit sau influen at de c tre
alte institu ii ori autorit i publice.
Art. 193. - Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii este responsabil cu aplicarea i
controlul respect rii prevederilor prezentei ordonan e în domeniul s u de activitate, precum i în
ceea ce prive te armonizarea dispozi iilor din cuprinsul actelor normative sau administrative care
contravin principiului nediscrimin rii.
Art. 194. - În vederea combaterii faptelor de discriminare, Consiliul Na ional pentru Combaterea
Discrimin rii î i exercit atribu iile în urm toarele domenii:
a) prevenirea faptelor de discriminare;
b) medierea faptelor de discriminare;
c) investigarea, constatarea i sanc ionarea faptelor de discriminare;
d) monitorizarea cazurilor de discriminare;
e) acordarea de asisten de specialitate victimelor discrimin rii.
CAPITOLUL III
Dispozitii procedurale si sanc iuni447
448
Art. 20 . – (1) Contraven iile prev zute la art. 5-8, art.10, art. 15 alin. (1), (3) i (6), art.
16, art. 17 alin. (1), art. 18 i 19 se sanc ioneaz cu amend de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei,
dac discriminarea vizeaz o persoan fizic , respectiv cu amend de la 4.000.000 lei la
40.000.000 lei, dac discriminarea vizeaz un grup de persoane sau o comunitate.
(2) Sanc iunile se aplic i persoanelor juridice.
(3)449 Dispozi iile prezentei ordonan e se completeaz cu prevederile Ordonan ei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr.
180/2002, cu modificarile ulterioare."
(4)450 Se abroga
(5) La cererea agen ilor constatatori, reprezentan ii legali ai autorit ilor i institu iilor publice i ai
agen ilor economici supu i controlului, precum i persoanele fizice au obliga ia, în condi iile legii:
a) s pun la dispozi ie orice act care ar putea ajuta la clarificarea obiectivului controlului;
b) s dea informa ii i explica ii verbale i în scris, dup caz, în leg tur cu problemele care
formeaz obiectul controlului;
c) s elibereze copiile documentelor solicitate;
d) s asigure sprijinul i condi iile necesare bunei desf ur ri a controlului i s - i dea concursul
pentru clarificarea constat rilor.
(6)451 Nerespectarea obliga iilor prev zute la alin. (5) constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu
amend de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei."
Art. 21. - (1) În toate cazurile de discriminare prev zute în prezenta ordonan persoanele
discriminate au dreptul s pretind desp gubiri propor ional cu prejudiciul suferit, precum i
Textul este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 27/2004
Art.20, este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 27/2004. Initial textul Art 20, alin.1 si 3,4,5,6 a fost modificat prin
Ordonanta de Guvern nr.77/2003. Astfel alin. 1 prevedea: Contraven iile prev zute la art. 5-8, art.10, art. 15 alin. (1), (3) i
(6), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 18 i 19 se sanc ioneaz cu amend de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei, dac discriminarea
vizeaz o persoan fizic , respectiv cu amend de la 4.000.000 lei la 40.000.000 lei, dac discriminarea vizeaz un grup de
persoane sau o comunitate.
Alinatul 3 al articolului 20 este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 27/2004.
Alinatul 4 este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 27/2004. Initial aliniatul 4 a fost modificat prin Ordonanta
77/2003 avand urmatorul text: „Actualizarea cuantumului amenzilor prev zute în prezenta ordonan se va face prin hot râri
ale Guvernului.”
Aliniatul 6 al Articolului 20 este redat astfel cum a fost modificat prin Legea 27/2004.

restabilirea situa iei anterioare discrimin rii sau anularea situa iei create prin discriminare, potrivit
dreptului comun.
(2) Cererea de desp gubire este scutit de tax judiciar de timbru.
(3) La cerere, instan a poate dispune retragerea, de c tre autorit ile emitente, a autoriza iei de
func ionare a persoanelor juridice care, printr-o ac iune discriminatorie, cauzeaz un prejudiciu
semnificativ sau care, de i cauzeaz un prejudiciu redus, încalc în mod repetat prevederile
prezentei ordonan e.
(4)452 Dovada discriminarii se poate face prin orice mijloc de proba, inclusiv inregistrari audio si
video.
Art. 22453. - (1) Organiza iile neguvernamenale care au ca scop protec ia drepturilor omului
sau care au interes legitim in combaterea discriminarii au calitate procesual activ în cazul în care
discriminarea se manifest în domeniul lor de activitate i aduce atingere unei comunit i sau unui
grup de persoane.
(2) Organiza iile prev zute la alin. (1) au calitate procesual activ i în cazul în care discriminarea
aduce atingere unei persoane fizice, la cererea acesteia din urma.
CAPITOLUL IV
Dispozi ii finale
Art. 23. - (1) În termen de 60 de zile de la data public rii prezentei ordonan e în Monitorul
Oficial al României, Partea I, se constituie Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii,
organ de specialitate al administra iei publice centrale, în subordinea Guvernului.
(2) Structura organizatoric i celelalte atribu ii ale Consiliului Na ional pentru Combaterea
Discrimin rii vor fi reglementate prin hot râre a Guvernului.
Art. 24. - Prezenta ordonan intr în vigoare în termen de 60 de zile de la data public rii
ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 25454. - La data intr rii în vigoare a prezentei ordonan e se abrog orice alte dispozi ii
contrare.
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