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CUVÂNT ÎNAINTE
Acest raport este rezultatul muncii de documentare, monitorizare şi litigare în cazurile de
încălcare a drepturilor omului şi de discriminare desfăşurată de Romani CRISS şi de monitorii
locali de drepturile omului în ultimele două decenii.
Raportul nu se doreşte a fi comprehensiv ci, mai degrabă, să constituie un instrument
de lucru util în munca de documentare şi de monitorizare a respectării drepturilor omului.
Ghidul este singurul instrument de acest gen publicat în România şi se află la a doua ediţie.
Ediţia iniţială a ghidului s-a adresat primilor monitori locali de drepturile omului contractaţi
de Romani CRISS în România, dar şi experţilor din cadrul organizaţiilor neguvernamentale,
activiştilor de drepturile omului, studenţilor la drept, juriştilor şi personalului de specialitate
din cadrul autorităţilor publice locale (experţi romi din cadrul Primăriilor, consilieri pe
problema romilor din Prefecturi, etc).
Chiar daca în ultimele două decenii, protecţia drepturilor omului a început să constituie
un subiect din ce în ce mai important pe agenda autorităţilor române, iar astăzi multe
organizaţii neguvernamentale şi activişti se dedică acestui ideal, situaţia în practică pentru
romii din România rămâne îngrijorătoare, după cum o arată rapoartele şi studiile recente
atât ale organismelor internaţionale, cât şi ale diverselor instituţii publice şi organizaţii
guvernamentale.
În unele situaţii, discriminarea îmbracă forme mai aparte, ascunse, cu mult mai greu de
dovedit în faţa instanţelor de judecată sau a instituţiilor abilitate. Spre exemplu, dacă în urma
cu 5-6 ani erau des întâlnite în presă anunţuri de angajare ce erau discriminatorii în mod
explicit utilizând sintagme de genul „exclus romi”, astăzi discriminarea îmbracă forme mai
puţin evidente, etnicii romi fiind înştiinţaţi în urma interviului că nu au fost selectaţi pentru
locul de muncă în cauză întrucât postul fusese ocupat între timp, lucru ce se dovedeşte a fi
neadevărat.
Inter alia, actuala ediţie aduce în plus o cazuistică bogată, selectată eficient pentru a ilustra elementele cruciale în documentarea şi monitorizarea cazurilor de încălcare a drepturilor
omului, dar şi o particularizare a procesului de documentare şi de monitorizare la diferitele
tipologii de încălcări ale drepturilor omului (cum ar fi spre exemplu încălcarea dreptului la
locuire sau segregarea în educaţie).
Acestea sunt cateva din motivele pentru care suntem încredinţaţi că Ghidul se va dovedi
un instrument util celor cărora le este adresat.
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LEGISLAŢIA ANTI-DISCRIMINARE
Legislaţia anti-discriminare cuprinde, pe de o parte, tratatele internaţionale în domeniu,
pe de altă parte legislaţia internă.
Conform Constituţiei României, „tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte
din dreptul intern” (art. 11 alin. 2), iar „dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele
privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne,
au prioritate reglementările internaţionale” (art. 20 alin. 2). În afara faptului că tratatele internaţionale1 au aplicabilitate internă, Protocolul adiţional nr. 12 la Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului poate fi invocat în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, iar directivele
Uniunii Europene în domeniul discriminării2 au relevanţă în faţa Curţii Europene de Justiţie.
Legislaţia internă este constituită din legea specială în domeniu, Ordonanţa de Guvern nr.
137/2000 privind combaterea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, şi o serie
de prevederi în diferite legi3 care ating problematica discriminării.

1. Definiţia discriminării
Ordonanţa de Guvern nr. 137/2000 privind combaterea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată4, la art. 2, oferă următoarele definiţii pentru discriminare:
(1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere,
restrictie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare
HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau
efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate,
a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în
domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
[...]
(3) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanţe, prevederile, criteriile sau practicile
aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la
alin. (1), faţă de alte persoane, în afară cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici
sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt
adecvate şi necesare.
1 Cum ar fi Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului, Convenţia internaţională
privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor
naţionale.
2 Directiva Consiliului nr. 2000/43/CE privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între persoane, fără
deosebire de origine rasială sau etnică, Directiva Consiliului nr. 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea
egalităţii de tratament, în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă, Directiva Consiliului nr.
76/207/CEE din 9 februarie 1976 pentru implementarea principiului egalităţii de tratament pentru bărbaţi şi femei
referitor la accesul la ocupare, pregătire profesională, promovare şi condiţii de muncă etc.
3 Codul muncii, Legea audiovizualului şi altele.
4 În continuare O.G. nr. 137/2000.

6

( 4) Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează
sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană,
un grup de persoane sau o comunitate faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau
comunităţi atrage răspunderea contravenţională conform prezentei ordonanţe, dacă nu
intră sub incidenţa legii penale.
Astfel, se poate considera discriminare
• o diferenţiere;
• bazată pe un criteriu;
• care atinge un drept;
• fără să existe o justificare obiectivă.

1.1. Existenţa unei diferenţieri
În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în domeniu,
diferenţa de tratament devine discriminare atunci când se induc distincţii între situaţii
analoage şi comparabile fără ca acestea să se bazeze pe o justificare rezonabilă şi obiectivă.
Instanţa europeană a decis în mod constant că pentru ca o asemenea încălcare să se producă
„trebuie stabilit că persoane plasate în situaţii analoage sau comparabile, în materie,
beneficiază de un tratament preferenţial şi că această distincţie nu-şi găseste nici o justificare
obiectivă sau rezonabilă”. Curtea a apreciat prin jurisprudenţa sa, că statele contractante
dispun de o anumită marjă de apreciere pentru a determina dacă şi în ce măsură diferenţele
între situaţii analoage sau comparabile sunt de natură să justifice distincţiile de tratament
juridic aplicate (ex.: Fredin împotriva Suediei, 18 februarie 1991; Hoffman împotriva Austriei,
23 iunie 1993, Spadea şi Scalambrino împotriva Italiei, 28 septembrie 1995, Stubbings şi
alţii împotriva Regatului Unit, 22 octombrie 1996).
În hotărârea dată în cazul Thlimmenos împotriva Greciei din 6 aprilie 2000, Curtea a
concluzionat că „dreptul de a nu fi discriminat, garantat de Convenţie, este încălcat nu numai
atunci când statele tratează în mod diferit persoane aflate în situaţii analoage, fără a oferi
justificări obiective şi rezonabile, dar şi atunci când statele omit să trateze diferit, tot fără
justificări obiective şi rezonabile, persoane aflate în situaţii diferite, necomparabile”.
Conform Curţii Constituţionale a României (ex. Deciziile nr. 168/1998 şi 294/2001)
situaţiile deosebite în care se găsesc diferitele categorii de salariaţi determină soluţii diferite
ale legiuitorului în ceea ce priveşte salarizarea acestora, fără ca prin această soluţie să se
încalce principiul egalităţii, ce nu semnifică uniformitate. „Principiul egalităţii în drepturi
şi al nediscriminării se aplică doar situaţiilor egale ori analoage, iar tratamentul juridic
diferenţiat, instituit în considerarea unor situaţii obiectiv diferite, nu reprezintă nici privilegii
şi nici discriminări.” (Decizia nr. 108 din 14 februarie 2006 a Curţii Constituţionale).
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În concluzie, există o diferenţiere dacă persoanele aflate în situaţii similare sunt tratate în
mod diferenţiat, sau dacă persoane aflate în situaţii diferite sunt tratate în mod identic.
Diferenţierea trebuie să se bazeze pe comparaţia faţă de alte persoane, grupuri sau
comunităţi (O.G. nr. 137/2000, art. 1 alin. 3: „Exercitarea drepturilor enunţate în cuprinsul
prezentului articol priveşte persoanele aflate în situaţii comparabile.”).
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
a) Lipsa situaţiei comparabile
• Obiectul petiţiei: un poliţist cu studii superioare juridice s-a considerat
discriminat pentru că nu a fost acceptat să intre în avocatură fără examen,
cum pot intra judecătorii, procurorii, notarii publici, jurisconsulţii. Decizie:
„Colegiul Director constată că legea prevede o regulă de admitere în
baroul de avocaţi, prin examen, stabilind şi excepţii cu caracter limitativ. În
domeniul primirii fără examen în barou, categoriile profesionale menţionate
în Legea nr. 51/1995 (judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau
jurisconsult) nu sunt într-o situaţie comparabilă cu ofiţerii de poliţie absolvenţi
ai unei facultăţi de drept, existând diferenţe privind experienţa profesională
a acestor categorii profesionale. Numai Congresul avocaţilor are competenţa
de a stabili care dintre aceste categorii profesionale corespund cerinţelor
profesionale de natura profesiei de avocat, care permite accesul acestora,
fără examen, în barou.” (Hotărârea nr. 89/18.02.2008)
• Obiectul petiţiei: un angajat civil la o unitate militară s-a considerat
discriminat pentru că nu beneficiază de pensie militară în mod similar cu
militarii. Decizie: „Aplicând jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului, conform căreia statele dispun de o anumită marjă de apreciere
pentru a determina dacă şi în ce măsură diferenţele între situaţii analoage
sau comparabile sunt de natură să justifice distincţiile de tratament juridic
aplicate, Colegiul Director constată că persoanele angajate ca civili la unităţile
militare şi subofiţerii şi ofiţerii de armată nu se află în situaţie comparabilă.”
(Hotărârea nr. 114/27.02.2008)
• Obiectul petiţiei: neacordarea primelor de vacanţă pentru controlori financiari în perioada 2001-2007, comparativ cu funcţionari publici, magistraţi,
poliţişti, personalul auxiliar al instanţelor, personalul consular. Decizie: „Colegiul Director a analizat în ce măsură situaţia controlorilor financiari este analoagă cu situaţia funcţionarilor publici, magistraţilor, poliţiştilor, personalului
auxiliar al instanţelor, personalului consular. După analiza Legii nr. 94 din 8
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septembrie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, Capitolul 7 (Numirea şi statutul personalului Curţii de Conturi), Legii nr. 188 din 8
decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici (art. 27-106), Legii nr.
303 din 28 iunie 2004 privind Statutul magistraţilor (art. 5-101), Legii nr. 269
din 16 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
(art. 2-60), Colegiul Director concluzionează că statutul, drepturile, obligaţiile, raporturile de muncă ale acestor categorii de persoane diferă semnificativ între ele, prin urmare nu există o situaţie analoagă în sensul invocat
de petent. În situaţia în care s-ar considera că situaţiile ar fi analoage, legile
speciale privind statulul specific al diferitelor categorii de personal bugetar ar
deveni caduci.” (Hotărârea nr. 250/22.04.2008)
b) Existenţa situaţiei comparabile
• Obiectul petiţiei: mai multe sindicate au solicitat ca şi angajaţii Loteriei
Naţionale, în calitatea lor de angajaţi ai unei companii naţionale, să beneficieze
de o parte din profit, deşi în cazul Loteriei Naţionale (şi doar în situaţia acestei
companii naţionale) respectiva parte din profit este direcţionată către construcţii
de locuinţe şi săli de sport. Decizie: „Colegiul Director constată că există o
regulă generală formulată prin Ordonanţa nr. 64 din 30 august 2001 privind
repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome,
actualizată, care prevede participarea salariaţilor din societăţile naţionale,
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar
de stat, precum şi regiile autonome la profit. De la această regulă generală s-a
creat o excepţie prin Ordonanţa de urgenţă nr. 20 din 17 martie 2005 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea
unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi săli de
sport. În consecinţă, există un tratament diferenţiat (neparticiparea salariaţilor la
profitul companiei).” (Hotărârea nr. 336/04.06.2008)
c) Existenţa unei situaţii diferite netratată în mod diferit
• Obiectul petiţiei: o beneficiară a indemnizaţiei de creşterea copilului
s-a considerat discriminată pentru stabilirea cotei unice a indemnizaţiei,
întrucât ea avea anterior un venit ridicat, astfel a avut o contribuţie mai
mare la bugetul asigurărilor sociale. Decizie: „Statul încalcă principiul
tratamentului egal nu doar atunci când pe parcursul elaborării legilor sau a
aplicării acestora distinge între persoane care sunt în situaţii analoage, dar
şi atunci când în procesul de elaborare a legilor sau a aplicării acestora nu
ia în considerare diferenţele efective între diferite categorii de persoane si
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reglementează în mod similar aplicarea unei masuri pentru persoane care
nu se află în situatii comparabile. Colegiul Director constată că prin O.U.G.
148/2005 se instituie un tratament discriminatoriu între diferite categorii
socio-profesionale deoarece se aplică aceiaşi masură unor persoane aflate
în situaţii diferite. [...] În vederea remedierii situaţiei analizate şi constatate,
Colegiul Director recomandă Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse şi Ministerului Economiei şi Finanţelor să depună diligenţele necesare
în vederea promovării unui proiect de act normativ prin care să se adopte
un sistem care să exprime atât principiul solidarităţii (prin acordarea unui
cuantum minim al indemnizaţiei de creştere a copilului pentru persoanele cu
venituri mici), cât şi veniturile şi contribuiţiile persoanelor la bugetul de stat
şi la sistemul asigurărilor sociale (prin acordarea indemnizaţiei de creştere
a copilului într-un cuantum proporţional cu contribuţia fiecărei persoane la
bugetul asigurărilor sociale).” (Hotărârea nr. 343/04.06.2008)
• Obiectul petiţiei: neacordarea biletelor gratuite însoţitilor persoanelor
nevăzătoare, contrar prevederilor legale. Decizie: „Colegiul Director, în
conformitate cu practica internaţională, consideră că nerespectarea drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi (asigurarea accesului în locuri publice, asigurarea
acomodării rezonabile etc.) reprezintă o discriminare în sine, întrucât această
categorie de persoane se află în situaţie diferită faţă de alte categorii, prin
urmare şi tratamentul trebuie să fie diferit şi, în consecinţă, în astfel de situaţii
nu se poate aplica testul comparabilităţii.” (Hotărârea nr. 389/08.07.2008)
• Obiectul petiţiei: autosesizarea are ca obiect publicarea pe pagina de internet
a unei primării date private (nume, adresă) ale unor persoane seropozitive.
Decizie: „Prin neprotejarea strictă a datelor persoanelor seropozitive, faţă de
alte categorii de persoane, s-a omis tratamentul diferit al situaţiilor diferite,
un tratament diferit motivat de atitudinea negativă a majorităţii populaţiei
(conform sondajelor de opinie în domeniu) faţă de persoanele seropozitive.”
(Hotărârea nr. 518/17.09.2008)
Jurisprudenţa instanţelor de judecată
a) Lipsa situaţiei comparabile
• Obiectul cauzei: stimulente diferite acordate angajaţilor Ministerului Justiţiei
(stimulente mai mari) faţă de angajaţii instanţelor de judecată. Decizie:
„Reclamanţii care pretind că au fost discriminaţi trebuie să se afle în situaţii
analoage sau comparabile, cerinţă care nu este îndeplinită.” (Sentinţa civilă
nr. 78/F din 03.10.2008, Dosar nr. 662/64/2008, Curtea de Apel Braşov)
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• Obiectul cauzei: diferenţe salariale între poliţiştii judiciari (salarii mai mici)
şi poliţiştii angajaţi în cadrul D.N.A. şi D.I.I.C.O.T. Decizie: „Tribunalul constată
că ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul inspectoratelor de poliţie se află în situaţie analoagă cu ofiţerii de poliţie judiciară detaşaţi la D.N.A. sub aspectul
pregătirii profesionale de bază şi a unor atribuţii concrete în cadrul urmăririi
penale, dar în ce priveşte activitatea desfăşurată, situaţia nu este comparabilă
deoarece ultimii lucrează într-o activitate specializată de urmărire şi cercetare a infracţiunilor de corupţie care implică nu numai o altă subordonare ci şi
alte medii de exercitare a profesiei, cu pericol mai ridicat, cu atribuţii la nivelul
întregului teritoriu al României.” (Sentinţa civilă nr. 433/CA/2008, Dosar nr.
3201/112/2007, Tribunalul Bistriţa Năsăud); „Chiar dacă şi celelalte categorii
de poliţişti instrumentează cauze penale, nu se poate pune semn de egalitate
între cauzele care revin în competenţa DNA şi celelalte cauze penale. Tocmai
necesitatea înfiinţării DNA este de natură să demonstreze că această structură
instrumentează cauze de o altă complexitate decât cele cercetate de parchetele de pe lângă instanţe” (Sentinţa civilă nr. 628/CA din 23.09.2008, Dosar nr.
2786/62/2008, Tribunalul Braşov)
• Obiectul cauzei: neacordarea sporului de confidenţialitate pentru magistraţi,
deşi unele categorii de persoane, care lucrează cu date confidenţiale, le
primesc. Decizie: „Acest spor este acordat [...] unor categorii profesionale
distincte, cu statut special, expres prevăzute de legiuitor, statut care derivă
din însăşi natura activităţilor desfăşurate. Reglementările legale invocate de
către reclamanţi ce prevăd acordarea sporului de confidenţialitate anumitor
categorii profesionale sunt circumscrise unor condiţii care ating un grad de
justificare obiectivă şi rezonabilă, date de operarea cu informaţii clasificate.
Pentru considerentele expuse anterior, nu se poate reţine întrunirea
elementului de analogie sau de comparabilitate între categoriile de persoane
care sunt invocate în prezenta acţiunii şi reclamanţii-recurenţi” (Sentinţa nr.
16 din 02.09.2008, Dosar nr. 479/45/2008, Curtea de Apel Iaşi)
• Obiectul cauzei: neacordarea sporului de confidenţialitate pentru
personalul auxiliar de specialitate al instanţelor de judecată, deşi unele
categorii de persoane, care lucrează cu date confidenţiale, le primesc.
Decizie: „Statutul personalului auxiliar de specialitate precum şi drepturile
de care aceştia beneficiază, formează obiectul unor reglementări speciale.
Astfel, în mod constant, actele normative au stabilit că această categorie
profesională beneficiază de drepturile şi are îndatoririle prevăzute de acte
normative având un asemenea caracter, însă cu un regim de salarizare
distinct faţă de alte categorii de personal. Conţinutul concret diferit al
atribuţiilor de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate faţă de alte
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categorii profesionale precum şi sistemele diferite de salarizare ale diverselor
categorii profesionale, conduc la concluzia că nu poate fi reţinută o situaţie
comparabilă între categorii profesionale distincte” (Sentinţa civilă nr. 568 din
19.03.2008, Dosar nr. 505/116/2008, Tribunalul Călăraşi)
• Obiectul cauzei: neacordarea sporului de calculator pentru personalul auxiliar
de specialitate al instanţelor de judecată, deşi unele categorii de persoane, care
lucrează la calculator, le primesc. Decizie: „Instanţa nu poate reţine existenţa
unei discriminări, în legătură cu acordarea sporului de lucru la calculator, în
parte, pentru că nu se află într-o situaţie comparabilă cu celelalte categorii
profesionale la care se raportează (salariaţii din domeniul sanitar şi salariaţii
din domeniul industriei chimice şi petrochimice) şi, în parte, pentru că celălalt
personal cu care se compară (personalul auxiliar de specialitate din cadrul ÎCCJ,
salariaţii MJ) nu beneficiază de sporul respectiv” (Sentinţa civilă nr. 1111/D din
19 iunie 2008, Dosar nr. 60/83/2008, Tribunalul Satu Mare)
• Obiectul cauzei: neacordarea primei de vacanţă pentru magistraţi, deşi
unele categorii de persoane primesc prima. Decizie: „Situaţia poliţiştilor —
pentru care, succesiv, prin legile bugetelor de stat pentru anii 2004-2006, plata
primei de vacanţă s-a suspendat — este diferită de cea a reclamaţilor care, în
perioada 2003-2006, nu beneficiau de un astfel de drept. În consecinţă, nu se
poate considera că reclamanţii se regăsesc în situaţii similare sau comparabile
cu categoria profesională a poliţiştilor şi ceilalţi funcţionari publici, astfel încât
nu se poate reţine că sunt supuşi unui tratament discriminatoriu în raport cu
aceştia.” (Sentinţa civilă nr. 548 din 09.05.2008, Dosar nr. 1128/118/2008,
Tribunalul Constanţa)
• Obiectul cauzei: salarizarea diferită a diferitelor categorii de grefieri cu
studii medii. Decizie: „Nu se invocă discriminarea în raport cu persoane sau
categorii profesionale aflate în situaţii similare. Chiar dacă titulatura funcţiei
începe cu aceeaşi calificare, aceea de «grefieri», categoriile şi persoanele sunt
diferite. Astfel, avem grefieri-arhivari, grefieri-statisticieni, documentarişti,
grefieri-informaticieni. Funcţie de aceste calificări, atribuţiile de serviciu sunt
diferite şi chiar dacă coincid pe anumite părţi, ele rămân diferite. Pentru a
deteremina dacă există discriminare într-o lege, întotdeauna trebuie să
determinăm raţiunea legii la înfiinţarea ei (scopul legiferării).” (Sentinţa civilă
nr. 415 din 31.03.2008, Dosar nr. 453/121/2008, Tribunalul Galaţi)
• Obiectul cauzei: salarizarea diminuată a persoanei care nu lucrează cu
normă întreagă. Decizie: „pretenţia reclamantului de a fi plătit pentru
activitatea prestată ca şi ceilalţi medici din cadrul spitalului cu grad
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profesional similar, invocându-se existenţa unui tratament discriminatoriu
este neîntemeiată întrucât discriminarea vizează persoane aflate în situaţii
similare şi nicidecum în situaţii diferite, ca în cazul reclamantului, care nu
poate beneficia de aceleaşi drepturi salariale ca şi ceilalţi medici ai pârâtului,
atât timp cât prestează doar o muncă parţială şi nicidecum o activitate
întreagă corespunzătoare unei norme întregi” (Sentinţa civilă nr. 2028 din
29.07.2008, Dosar nr. 2399/105/2008, Tribunalul Prahova)
• Obiectul cauzei: acordarea unui spor de 25% pentru consilierii de conturi,
nu şi controlorilor financiari. Decizie: „cele două categorii socio-profesionale
sunt clar şi distinct delimitate, singurul lor punct comun fiind acela că-şi
desfăşoară activitate în aceeaşi instituţie” (Sentinţa civilă nr. 500/CM din
02.06.2008, Dosar nr. 834/109/2008, Tribunalul Argeş)
• Obiectul cauzei: neacordarea plăţilor compensatorii celor angajaţi
ulterior datei de 01.01.2005, cărora nu le sunt aplicabile prevederile
O.U.G. nr. 8/2003 care asigură plăţile compensatorii persoanelor
angajate până la această dată. Decizie: „faţă de momentul diferit al
încheierii contractului de muncă instanţa constată că reclamantul nu se
află în aceeaşi situaţie cu foştii salariaţi ai societăţii” (Sentinţa nr. 745 din
08.05.2008, Tribunalul Botoşani.
• Obiectul cauzei: îngrădirea accesului unei persoane într-un bar pe motivul
că anterior a produs scandal şi distrugeri în local. Decizie: „nu există o altă
persoană într-o situaţie comparabilă cu a reclamantului (care să fi împiedicat
desfăşurarea normală a serviciilor în local) dar care să fie tratată în mod
diferit de către pârâtă” (Sentinţa civilă nr. 6512 din 22.11.2007, Dosar nr.
7846/4/2007, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti)
• Obiectul cauzei: neacordarea pentru magistraţi a unor sume ce ar permite
închirierea unor locuinţe la nivelul statutului. Decizie: „nu s-a relevat existenţa unui caz de discriminare faţă de reclamantă prin raportare la alţi judecători aflaţi în situaţii similare” (Sentinţa civilă nr. 256 din 07.03.2008, Dosar nr.
10473/118/2007, Tribunalul Constanţa)
• Obiectul cauzei: perceperea unor comisioane de administrare a contului
bancar care nu erau prevăzute în contractele încheiate cu banca. Decizie:
„reclamantul nu a depus probe în susţinerea faptului că respectivul comision
de administrare i-a fost perceput numai acestuia, nu şi altor persoane ce
aveau deschis cont la pârâta” (Sentinţa civilă nr. 5910 din 05.05.2008, Dosar
nr. 5848/299/200, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti)
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b) Existenţa situaţiei comparabile
• Obiectul cauzei: neacordarea majorării salariale pentru magistraţi la nivelul
demnitarilor. Decizie: „Reclamanţii [magistraţi] se află într-o situaţie identică (nu doar comparabilă) cu persoanele care ocupă funcţiile de demnitate
publică, alese şi numite, din organele puterii legislative, executive rezultă
că reclamanţii nu pot fi trataţi diferit, în mod discriminatoriu faţă de cealaltă categorie în discuţie” (Sentinţa civilă nr. 1224 din 10.06.2008, Dosar nr.
825/102/2008, Tribunalul Mureş)
• Obiectul cauzei: neacordarea sporului pentru condiţii deosebit de periculoase
chirurgilor, faţă de alte categorii de medici beneficiari ai sporului. Decizie: „Prin
neacordarea sporului de 50% medicilor chirurgi, reclamanţii sunt în mod evident
şi grav discriminaţi, deoarece se află în aceeaşi situaţie juridică şi faptică, care
fundamentează şi generează acordarea acestui spor” (Sentinţa civilă nr. 1287
din 20.06.2008, Dosar nr. 1329/102/2008, Tribunalul Mureş)
• Obiectul cauzei: neacordarea tichetelor de masă pentru unii bugetari. Decizie:
„Trebuie relevat faptul că atâta timp cât reclamanţii se înscriu în categoria de
salariaţi în sectorul bugetar şi în acelaşi timp există salariaţi în diferite domenii
din cadrul sectoarelor bugetare care beneficiază de tichete de masă, acest aspect
reprezintă în realitate o discriminare din punct de vedere al exercitării dreptului la
protecţie socială între salariaţii din sectorul bugetar” (Sentinţa civilă nr. 1137 din
26.02.2008, Dosar nr. 4217/87/2007, Tribunalul Teleorman).
• Obiectul cauzei: neacordarea indemnizaţiei de conducere personalului auxiliar
de specialitate al instanţelor de judecată. Decizie: „prin neacordarea sporului
la salariu, reclamanţii sunt în mod evident şi grav discriminaţi, deoarece se află
în aceeaşi situaţie juridică şi faptică care fundamentează şi generează acest
spor salarial şi pentru personalul amintit. De altfel, doctrina juridică şi practica
judiciară au statuat în mod unanim şi constant existenţa discriminării în materie
de muncă, ori de câte ori un spor sau un adaos salarial nu a fost acordat tuturor
categoriilor profesionale (deci indiferent de locaţie) care întruneau elementul
generator al respectivului spor sau adaos specific” (Sentinţa civilă nr. 398 din
05.03.2008, Dosar nr. 4779/117/2007, Tribunalul Cluj).

1.2. Existenţa unui criteriu
Fapta de discriminare este determinată de existenţa unui criteriu. Se poate invoca orice
criteriu (O.G. nr. 137/2000, art. 2 alin. 1: [...] „pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă,
religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică
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necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt
criteriu” [...]; Protocolul adiţional nr. 12 la Convenţia europeană a dreturilor omului5, art. 1
alin. 1: [...] „fără nici o discriminare bazată, în special, pe sex, pe rasă, culoare, limbă, religie,
opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate
naţională, avere, naştere sau oricare altă situaţie”), iar între acest criteriu şi faptele imputate
reclamatului trebuie să existe un raport de cauzalitate.
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Lipsa unui criteriu
• Obiectul petiţiei: neplata gărzilor efectuate de un medic rezident, interdicţia
de a mai efectua gărzi şi operaţii. Decizie: „Colegiul Director constată că nu
sunt întrunite cumulativ elementele constitutive ale faptei de discriminare, şi
anume nu există un criteriu la baza tratamentului diferenţiat. În aceste condiţii,
fapta nu se poate încadra ca şi discriminare, iar CNCD nu are competenţa
să analizeze un eventual abuz, petentul având posibilitatea legală de a se
adresa instituţiilor abilitate.” (Hotărârea nr. 358/05.11.2007)
• Obiectul petiţiei: participanta la examenul de promovare în funcţia de
judecător la un tribunal s-a considerat a fi discriminată datorită nepromovării
examenului la care a primit teste greşite (dar cu aplicarea grilei pentru
teste corecte), întrucât altor persoane — aflate în situaţii comparabilă
— li s-a recunoscut examenul ca fiind promovat. Decizie: „O.G. 137/2000,
republicată, nu limitează criteriile, utilizând sintagma de «orice alt criteriu».
Astfel Colegiul Director al CNCD a constatat discriminări şi când criteriul nu a
fost unul din cele enumerate explicit, cum ar fi cel profesional sau rezidenţial.
Orice alt criteriu însă nu înseamnă lipsa oricărei criteriu. Acest element face
distincţia dintre discriminare şi alte fapte, cum ar fi, spre exemplu, abuzul sau
insulta.” (Hotărârea nr. 50/14.01.2008)
• Obiectul petiţiei: o angajată a arătat că a fost jignită în public şi nu a
beneficiat de unele drepturi; iniţial nu a invocat nici un criteriu, ulterior
a considerat că datorită nivelului de educaţie a fost tratată în mod diferenţiat. Decizie: „Colegiul Director precizează că nu orice purtare abuzivă
reprezintă discriminare, ci doar acele fapte care au la bază un criteriu
anume (orice criteriu poate fi invocat, ceea ce nu înseamnă că nu trebuie
să existe un criteriu la faptele de discriminare invocate). Petenta a subliniat de mai multe ori că există o aversiune personală faţă de ea, fiind singura angajată care nu beneficiază de anumite drepturi. În această situaţie,
5 În continuare Protocolul nr. 12.
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având în vedere faptul că nu doar petenta are studii medii, Colegiul Director constată că nu se poate stabili o legătură de cauzalitate între abuzurile
semnalate şi criteriul invocat. Privind limbajul reclamatei, declaraţiile de
martori (depuse de petentă) arată că reclamata utilizează un limbaj neadecvat faţă de toţi, inclusiv faţă de persoanele cu studii superioare, astfel
faptele nu pot fi încadrate în prevederile O.G. nr. 137/2000, republicată,
ci aparţin domeniului dreptului muncii sau de domeniul dreptului penal.”
(Hotărârea nr. 508/03.09.2008)
• Obiectul petiţiei: un fost proprietar a considerat că refuzul retrocedării
terenului disputat se datorează apartenenţei sale etnice. Decizie: „Colegiul
Director constată că nu există probe privind legătura de cauzalitate între fapta
care formează obiectul petiţiei (refuzul retrocedării în natură a terenului) şi
apartenenţa etnică a petentului. Din datele depuse la dosar reiese că există un
număr de 93 de persoane în situaţie similară.” (Hotărârea nr. 511/03.09.2008)
În conformite cu prevederile Convenţiei internaţionale privind combaterea tuturor
formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a ONU la 21 decembrie
1965, „expresia «discriminare rasială» are în vedere orice deosebire, excludere, restricţie sau
preferinţă întemeiată pe rasă, culoare, ascendenţă sau origine naţională sau etnică” (art.
1 alin. 1), prin urmare orice discriminare etnică practic intră în categoria de discriminare
rasială. Mai mult, conform practicii internaţionale în domeniu, dacă există o legătură strână
între o limbă şi o comunitate etnică, o religie şi o comunitate etnică, discriminarea pe criteriul
limbii sau religiei se poate considera tot a fi discriminare rasială.
Unul din criteriile ce pot fi invocate este cel al convingerilor. Curtea Europeană a
Drepturilor Omului, prin jurisprudenţa sa, a arătat că o convingere invocată trebuie să fie
deamnă de o societate democratică, şi să atingă un anumit nivel de argumentare, seriozitate, coeziune şi importanţă. („Se poate considera convingere filozofică aceea convingere
care este deamnă într-o societate democratică şi nu este incompatibilă cu demnitatea
umană, nu este în conflict cu drepturile fundamentale ale copilului la educaţie; chiar
dacă cuvântul convingere nu este sinonim cu opinie sau idee, se referă la acel crez care
are un anumit nivel de argumentare, seriozitate, coeziune şi importanţă; cuvântul filozofic are mai multe înţelesuri, se poate referi la sisteme total acoperitoare dar şi la viziuni
privind domenii mai mult sau mai puţin triviale, dar niciunul din aceste două extreme nu
pot fi adoptate în interpretare; punctul de vedere al aplicanţilor se referă la un aspect
important şi substanţial, şi anume la integritatea personală, proprietăţile şi influenţele
pedepsei corporale, excluderea stresului pe care riscul unei astfel de pedeapse îl induce;
acestea sunt puncte de vederi care au caracterisiticile convingerilor filozofice prezentate
anterior, ceea ce le distinge de opinii care vizează alte metode de disciplină sau disciplina
în general”, Campbell şi Cosans împotriva Regatului Unit, 25 februarie 1982; „cuvântul
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convingere nu este sinonim cu opinie sau idee, ci reprezintă o viziune care are anumit
nivel de argumentare, seriozitate, coeziune şi importanţă”, Folgerø şi alţii împotriva
Norvegiei, 29 iunie 1997, Hasan şi Eylem Zengin împotriva Turciei, 9 octombrie 1997;
„A interpreta preferinţa lingvistică [în educaţie] ca fiind religioasă sau filozofică este o
distorsionare a înţelesului uzual al acestor noţiuni şi adaugă la textul Convenţiei”, Cazul
„referitor la unele aspecte ale legislaţiei cu privire la limba educaţiei în Belgia” împotriva Belgiei, 23 iulie 1968).
Deşi în ordonanţă apare doar criteriul sex, respectiv orientare sexuală, persoanele
transsexuale se bucură de protecţia ordonanţei, prin specificarea „orice alt criteriu”.
În mod similar, persoanele cu dizabilităţi care nu dovedesc această situaţie printr-un
certificat de handicap sunt protejate de ordonanţă. Conform Convenţiei ONU cu privire la
drepturile persoanelor cu dizabilităţi (art. 1 alin. 2), aflat în curs de ratificare, persoanele cu
dizabilităţi nu sunt persoane care au certificat în acest sens, ci cele care au o deficienţă de
durată care, „în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a
persoanelor în societate, pe baze egale cu ceilalţi”.

1.3. Atingerea unui drept
O faptă poate fi considerată discriminatorie dacă atinge un drept, oricare dintre cele
garantate de tratate internaţionale ratificate de România sau cele prevăzute de legislaţia
naţională (O.G. nr. 137/2000, art. 1 alin. 2: „Principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii
privilegiilor şi discriminarii sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi: [...]”,
art. 2 alin. 1: [...] „restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de
egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de
lege [...]”; Protocolul 12, art. 1 alin. 1: „Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege [...]”.
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Lipsa unui drept atins
• Obiectul petiţiei: petentul, fost şef al unui inspectorat de poliţie, a considerat
discriminatorie faptul că la pensionare nu a avansat în grad. Decizie: „În cazul
de faţă nu se poate vorbi despre restrângerea, înlăturarea recunoaşterii,
folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a unui drept, având în
vedere faptul că art. 73, alin. 3 din Legea nr. 360/2002 prevede posibilitatea
acordării gradului de chestor şi nu obligaţia acordării. În acest sens, legea
nu instituie un drept, pe cale de consecinţă nu există o obligaţie corelativă
pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru acordarea gradului de
chestor.” (Hotărârea nr. 275/27.08.2007)
17

• Obiectul petiţiei: petentul, român din judeţul Harghita, a considerat că afişele în
limba maghiară ale unor partide politice încalcă dreptul la vot. Decizie: „Colegiul
Director, analizând petiţia, constată că unul dintre elementele definitorii ale faptelor de discriminare este ca aceste fapte să restrângă sau să înlăture un drept.
Petentul invocă dreptul la vot, ori afişele în cauză nu îngrădesc persoanele cu
drept de vot să-şi manifeste voinţa de a vota. Faptul că unele formaţiuni politice
se adresează tinerilor nu limitează dreptul de vot al persoanelor în vârstă, sau
dacă unele formaţiuni politice se adresează pensionarilor, prin acest fapt nu se
limitează dreptul la vot al persoanelor care nu sunt pensionari. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România şi Partidul Civic Maghiar, în localitatea Sfântu
Gheorghe, s-au adresat persoanelor vorbitoare de limbă maghiară, ceea ce nu
afectează nicidecum dreptul la vot. Cei care nu sunt de acord cu mesajul acestor
organizaţii sau partide, sau nu le înţeleg, pot alege să voteze alte organizaţii sau
partide, după opţiunile lor politice. Colegiul Director a reţinut că petentul nu a
indicat în ce mod i s-a încălcat acest drept.” (Hotărârea nr. 357/18.06.2008)
Jurisprudenţa instanţelor de judecată
a) Lipsa unui drept atins
• Obiectul cauzei: neacordarea majorării salariale pentru personalul auxiliar
de specialitate al instanţelor de judecată. Decizie: „prin O.U.G. nr. 27/2006
aprobată cu modificări prin Legea nr. 45/2007, magistraţii au beneficiat de
creşteri salariale substanţiale, creşteri care acoperă nivelul de inflaţie, iar
decizia Guvernului României de a nu mai acorda alte majorări decât celorlalte
categorii de personal din sectorul bugetar care au beneficiat de alte creşteri
salariale în cursul anului 2007, nu reprezintă o situaţie care să fi avut ca rezultat
plasarea personalului auxiliar de specialitate într-o situaţie de discriminare prin
nerespectarea dreptului la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare” (Sentinţa
civilă nr. 767 din 23.04.2008, Dosar nr. 391/116/2008, Tribunalul Călăraşi)
• Obiectul cauzei: neacordarea primei de vacanţă personalului contractual
din cadrul instituţiilor bugetare, faţă de funcţionarii publici. Decizie: prima nu
se poate acorda „deoarece nu există prevedere legală sau contractuală care
să stabilească acest drept pentru personalul contractual” (Sentinţa nr. 3269
din 07.05.2008, Dosar nr. 5712/63/2008, Tribunalul Dolj)
b) Existenţa dreptului atins
• Obiectul cauzei: neacordarea tichetelor de masă pentru unii bugetari. Decizie:
„Prin faptul că a acordat aceste tichete unora dintre salariaţi, pârâtul şi-a
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exprimat voinţa în calitate de angajator în sensul acordării tichetelor de masă.
În consecinţă posibilitatea instituită de art. 1 din Lg. 142/1998 a fost înlocuită
de obligaţia angajatorului de a oferi acelaşi tratament salariaţilor săi.” (Sentinţa
civilă nr. 1026 din 25.06.2008, Dosar nr. 1672/40/2008, Tribunalul Botoşani);
„Trebuie relevat faptul că atâta timp cât reclamanţii se înscriu în categoria de
salariaţi în sectorul bugetar şi în acelaşi timp există salariaţi în diferite domenii
din cadrul sectoarelor bugetare care beneficiază de tichete de masă, acest aspect
reprezintă în realitate o discriminare din punct de vedere al exercitării dreptului
la protecţie socială între salariaţii din sectorul bugetar, încălcându-se astfel
dispoziţiile art. 41 alin. 2 din Constituţie, art. 5 alin. 3 din Codul muncii şi art. 41 din
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care interzic orice discriminare între
salariaţi din punct de vedere al protecţiei sociale, din acelaşi sector de activitate,
în cazul de faţă sectorul bugetar. Totodată, acordarea acestor tichete în funcţie
de voinţa angajatorului şi anume includerea sau nu a sumelor în bugetul de stat
constituie şi o restrângere a dreptului la protecţie socială a reclamanţilor, care nu
se impune în condiţiile în care nu există nicio dovadă că o asemenea restrângere
ar avea un caracter necesar într-o societate democratică” (Sentinţa civilă nr.
1137 din 26.02.2008, Dosar nr. 4217/87/2007, Tribunalul Teleorman).

1.4. Existenţa unei justificări obiective
1.4.1. Măsura afirmativă
Măsurile afirmative nu reprezintă discriminare (O.G. nr. 137/2000, art. 2 alin. 9: „Măsurile luate
de autorităţile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea unei persoane, unui
grup de persoane sau a unei comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării lor fireşti şi realizarea efectivă
a egalităţii de şanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi,
precum şi măsurile pozitive ce vizează protecţia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare în
sensul prezentei ordonanţe”; Directiva Consiliului 2000/78/ CE6, art. 7: „Acţiune pozitivă şi măsuri
specifice – Pentru a se asigura deplina egalitate în viaţa profesională, principiul «egalităţii» nu împiedică nici un stat membru să menţină sau să adopte măsuri specifice pentru a preveni sau compensa
dezavantajele legate de unul din motivele prevăzute în art. 1.”; Directiva Consiliului 2000/43/CE7,
art. 5: „Acţiune pozitivă – În scopul asigurării egalităţii depline în practică, principiul tratamentului
egal nu trebuie să împiedice nici un stat membru să menţină sau să adopte măsuri specifice pentru
a preveni sau compensa dezavantajele legate de originea rasială sau etnică.”). Aceste măsuri au ca
scop eliminarea unei situaţii defavorizate (categoria defavorizată a fost definită prin art. 4 al O.G. nr.
137/2000: „În înţelesul prezentei ordonanţe, categorie defavorizată este acea categorie de persoane
care fie se află pe o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor datorită diferenţelor
identitare faţă de majoritate, fie se confruntă cu un comportament de respingere şi marginalizare.”).
6 În continuare Directiva nr. 2000/78.
7 În continuare Directiva nr. 2000/43.

19

Aplicarea măsurilor afirmative, limitate în timp (până la realizarea egalităţii în fapt), trebuie să se bazeze pe date care relevă inegalitatea.
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Măsura afirmativă
• Obiectul petiţiei: petentul, reprezentantul unui partid politic, a considerat
discriminatoriu anunţul de angajare al unei instituţii publice care a condiţionat participarea la concurs de cunoaşterea limbii maghiare. Decizie: „Angajarea unor persoane în funcţii publice din rândul minorităţilor naţionale
poate avea caracter de măsură afirmativă, conform art 2 alin. (9) al O.G.
137/2000, republicată. Totuşi, acestă măsură afirmativă nu se poate menţine
după realizarea scopurilor pentru care a fost adoptată (conform prevederilor Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale). [...] În situaţia
în care procentul angajaţilor dintr-o comunitate la o instituţie corespunde
aproximativ cu procentul comunităţii respective din zona în care sediul îşi are
sediul, măsurile afirmative nu pot fi menţinute, altfel ar crea, ele însele, o
situaţie de inegalitate.” (Hotărârea nr. 43/09.01.2008)
• Obiectul petiţiei: publicarea unui anunţ de ocuparea postului de zidar prin
care s-a solicitat în mod expres condiţia împlinirii vârstei de 45 de ani. Decizie:
„Având în vedere faptul că în domeniul construcţiei, în urma restructurărilor, se
efectuează disponibilizări masive, şi că aceste măsuri afectează, conform datelor
Agenţiei Naţionale de Ocuparea Forţelor de Muncă, în primul rând persoane de
peste 45 de ani, măsura adoptată reprezintă o acţiune afirmativă, ceea ce nu
poate fi interpretat ca fiind discriminatorie.” (Hotărârea nr. 430/18.08.2009)
1.4.2. Alte justificări obiective
Diferenţierea nu reprezintă discriminare dacă pentru această diferenţiere există o justificare obiectivă (O.G. nr. 137/2000, art. 2 alin. 3: [...] „în afară cazului în care aceste prevederi,
criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a
acelui scop sunt adecvate şi necesare”; Directiva Consiliului 2000/78: art. 2 alin. 2 lit. b, pct.
ii: [...] „cu excepţia cazului în care această dispoziţie, acest criteriu sau această practică este
corect justificată de un obiectiv legitim, iar mijloacele de realizare a acestui obiectiv sunt
adecvate şi necesare”, art. 4 alin. 1: [...] „un tratament diferenţiat bazat pe o caracteristică
legată de unul dintre motivele menţionate la art. 1 nu constituie o discriminare atunci când,
având în vedere natura unei activităţi profesionale sau condiţiile de exercitare a acesteia,
caracteristica în cauză constituie o cerinţă profesională esenţială şi determinantă, astfel încât
obiectivul să fie legitim, iar cerinţa să fie proporţională”, art. 6: [...] „statele membre pot să
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prevadă că un tratament diferenţiat pe criterii de vârstă nu constituie o discriminare atunci
când este justificat în mod obiectiv şi rezonabil, în cadrul dreptului naţional, de un obiectiv
legitim, în special de obiective legitime de politică a ocupării forţei de muncă, a pieţei muncii
şi a formării profesionale, iar mijloacele de realizare a acestui obiectiv sunt necesare şi corespunzătoare”; Directiva Consiliului 2000/43: art. 2 alin. 2 lit. b: [...] „în afară de cazul în care
acele prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele
de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare”, art. 4: [...] „statele membre pot prevedea ca diferenţa de tratament bazat pe caracteristici legate de originea rasială sau etnică
să nu constituie caz de discriminare, atunci când, datorită naturii activităţilor ocupaţionale
particulare sau a contextului în care se manifestă, o asemenea caracteristică constituie un
caz special şi determină o cerinţă ocupaţională, demonstrând că obiectivul este legitim iar
cerinţa este proporţională)”.
Justificarea obiectivă include existenţa unui scop legitim, atins prin metode adecvate şi
necesare.
Privind justificarea obiectivă, prin jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a enunţat următoarele principii:
• Convenţia nu interzice orice tratament diferenţiat, ci doar acel tratament diferenţiat
care nu are o justificare obiectivă şi rezonabilă, având în vedere faptul că de multe ori
statele trebuie să adopte legi care prevăd un tratament diferenţiat, menit să corecteze
inegalităţile faptice; justificarea trebuie să fie analizată în relaţie cu scopul legitim şi
efectele măsurii în cauză (Cazul „referitor la unele aspecte ale legislaţiei cu privire la
limba educaţiei în Belgia” împotriva Belgiei, 23 iulie 1968);
• prin discriminare se înţelege un tratament diferenţiat al persoanelor aflate în situaţii
comparabile, fără a exista o justificare obiectivă şi rezonabilă; art. 14 din Convenţie nu interzice
statelor membre să trateze grupurile diferenţiat în maniera de a corecta inegalităţile faptice;
în anumite circumstanţe absenţa unui tratament diferenţiat reprezintă o violare a dispoziţiei
în cauză; poate fi discriminatorie aceea politică sau măsură generală care prejudiciază în mod
disproporţionat un grup de persoane, chiar dacă măsura nu vizează în mod specific acel grup;
o discriminare potenţială poate rezulta dintr-o situaţie faptică (D.H. şi alţii împotriva Cehiei,
13 noiembrie 2007, Sampanis şi alţii împotriva Greciei, 5 iunie 2008);
• justificarea obiectivă şi rezonabilă trebuie să urmărească un scop legitim, şi măsura
aplicată trebuie să fie proporţională cu scopul urmărit; în cazul tratamentului diferit
bazat pe rasă, culoare sau origine etnică noţiunea de justificare obiectivă şi rezonabilă
trebuie interpretată într-o manieră cât se poate de strictă (D.H. şi alţii împotriva Cehiei,
13 noiembrie 2007, Sampanis şi alţii împotriva Greciei, 5 iunie 2008).
Spre exemplu Curtea Eurtopeană a Drepturilor Omului a constatat că interzicerea purtării
vălului islamic nu este discriminare, „întrucât reglementarea invocată nu a fost direcţionată
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împotriva apartenenţei sale religoase ci a urmărit, între altele, scopul legitim de a proteja
ordinea, drepturile şi libertăţile altora, păstrarea naturii laice a instituţiilor educaţionale”
(Leyla Şahin împotriva Turciei, 10 noiembrie 2005).
În analiza scopului legitim, trebuie analizat existenţa acestui scop raportat la dreptul atins
prin diferenţiere (spre exemplu, conform Convenţiei europene a drepturilor omului, libertatea
de exprimare poate fi restrâns pentru următoarele scopuri legitime: pentru securitatea
naţională, integritatea teritorială, siguranţa publică, apărarea ordinii, prevenirea infracţiunilor,
protecţia sănătăţii, moralei, reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de
informaţii confidenţiale, pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti).
În analiza metodei adecvate şi necesare, trebuie analizat dacă prin metoda aleasă se
atinge scopul dorit, şi dacă există sau nu alte metode prin care scopul poate fi atins, fără a
crea o situaţie de diferenţiere.
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Existenţa unei justificări obiective
• Obiectul petiţiei: unei judecătoare, absolventă a unui masterat în domeniul
medierii, i s-a refuzat acreditarea ca mediator, pe motivul că nu a fost avizat
acel masterat de Consiliul de mediere, conform prevederilor legale. Decizie:
„Existenţa unei diferenţieri devine discriminare în măsura în care nu există o
justificare obiectivă şi rezonabilă privind diferenţierea. În cazul de faţă Consiliul
de mediere a recurs la procedura de avizarea a masterelor în domeniul medierii
conform prevederilor legale, care urmăresc impunerea unei calităţi ridicate a
formării profesionale în domeniu, ceea ce reprezintă o justificare obiectivă a
diferenţierii dintre persoanele care au absolvit cursuri acreditate şi persoanele
care nu au absolvit astfel de cursuri. Totodată metodele de atingere a acestui
scop legitim sunt adecvate, din moment ce persoanele care şi-au definitivat
studiile anterior stabilirii conţinutului programului de formare a mediatorilor
au posibilitatea de a obţine avizul necesar, cu condiţia ca programul să respecte
anumite criterii de profesionalism.” (Hotărârea nr. 403/22.07.2008)
• Obiectul petiţiei: un agent de poliţie a considerat discriminatorie retrogadarea
lui din ofiţer de poliţie în agent de poliţie datorită lipsei studiilor superioare, condiţie apărută ulterior avansării lui în grad. Decizie: „Colegiul Director constată că
modificarea legislativă a intervenit ca efect al directivelor europene în domeniu,
întrucât în Uniunea Europeană ofiţerii de poliţie trebuie să aibă studii superioare,
existând o justificare obiectivă, şi anume nivelul ridicat al calităţii activităţii aşteptate din partea unui ofiţer de poliţie.” (Hotărârea nr. 474/27.08.2008)
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• Obiectul petiţiei: un agent de poliţie a considerat discriminatorie prevederea legală conform căreia poliţiştii pot beneficia de concediu fără plată pentru
studii la seral, fără frecvenţă sau la distanţă, nu şi pentru studii la zi. Decizie:
„Colegiul Director consideră că este justificat obiectiv să se acorde concediu
pentru studii, în afara studiilor la tipul de învăţământ la zi, această formă de
învăţământ fiind improprie cadrelor de poliţie, având în vedere atribuţiile de
serviciu specifice.” (Hotărârea nr. 474/27.08.2008)
• Obiectul petiţiei: o persoană vârstnică a pierdut un proces în faţa primăriei
locale şi s-a considerat discriminată de solicitările de a pune în execuţie
sentinţa. Decizie: „Fapta de a solicita executarea silită a unei hotărâri
judecătoreşti definitive şi irevocabile nu poate fi considerată nici ca faptă de
discriminare, nici ca hărţuire, întrucât fapta are o justificare obiectivă, dată
însuşi de hotărârea judecătorească.” (Hotărârea nr. 512/03.09.2008)
Există scop legitim, dar metoda nu este necesară şi adecvată
• Obiectul petiţiei: mai multe sindicate au solicitat ca şi angajaţii Loteriei
Naţionale, în calitatea lor de angajaţi ai unei companii naţionale, să beneficieze
de o parte din profit, deşi în cazul Loteriei Naţionale (şi doar în situaţia
acestei companii naţionale) respectiva parte din profit este direcţionată către
construcţii de locuinţe şi săli de sport. Decizie: „Finanţarea constucţiilor de
locuinţe şi ale sălilor de sport este un scop legitim, dar metodele de atingere
a acestui scop, prin neacordarea drepturilor salariale doar pentru angajaţii
unei singure companii, nu poate fi considerată metodă necesară şi adecvată.”
(Hotărârea nr. 336/04.06.2008)
Nu există justificare obiectivă
• Obiectul petiţiei: autosesizarea se referă la publicarea unei oferte de
angajare care conţine, printre criterii, cel al domiciliului în sectoarele 2, 3
sau 4 Bucureşti. Decizie: „Diferenţierea pe criteriul rezidenţial la o angajare
nu poate avea o justificare obiectivă, întrucât persoana angajată se poate
muta mai aproape de locul de muncă sau poate rezolva prin mijloace proprii
transportul.” (Hotărârea nr. 117/27.02.2008)
• Obiectul petiţiei: o beneficiară a indemnizaţiei de creşterea copilului s-a
considerat discriminată pentru stabilirea cotei unice a indemnizaţiei, întrucât
ea avea anterior un venit ridicat, astfel a avut o contribuţie mai mare la bugetul asigurărilor sociale. Decizie: „Colegiul Director constată că prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 91/2006 persoanele cu venituri mari (şi implicit cu
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contribuţii mari la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale), în cazul
concret al petentei, categoria socio-profesională a magistraţilor a cunoscut
o diminuare substanţială a veniturilor sale, iar prevederile respective nu sunt
de natură a «sprijini» familia magistratului ci, din contră, are un caracter negativ asupra nivelului de trai al acestuia. Prin efectul legii s-a creat o situaţie
dezavantajoasă a petentei faţă de alte persoane, fără ca măsura să fie justificată obiectiv de un scop legitim care să fie adecvată şi necesară.” (Hotărârea
nr. 298/27.05.2008)
• Obiectul petiţiei: angajatul unei instituţi private s-a considerat discriminat
de hotărârea unui consiliu local de a acorda dreptul de a cumpăra abonament
de parcare doar angajaţilor instituţiilor publice. Decizie: „În analiza fondului
petiţiei, Colegiul Director reţine că refuzul de a elibera abonament de parcare
pentru o persoană care lucrează într-o instituţie cu sediul pe Bulevardul
Revoluţiei, pe motivul că instituţia în cauză nu este instituţie publică, reprezintă
un comportament care, prin efectele pe care le generează, defavorizează în mod
nejustificat petentul. Faptul că astfel este formulată o hotărâre de consiliu local
nu este o justificare a faptei de discriminare.” (Hotărârea nr. 342/04.06.2008)
• Obiectul petiţiei: angajata unei bănci, după ce a depus o petiţie la CNCD, a
fost mutată din biroul ei într-un alt birou, în condiţii mai nefavorabile, cu
motivaţia că măsura a fost luată pentru creşterea performanţei manageriale.
Decizie: „Reclamatul indică o justificare obiectivă generală pentru măsurile
luate de managementul Hotelului S[...], dezavantajoase pentru personal, şi
anume «managementul performant în Departamentul de vânzări şi marketing al
Hotelului S[...]». Conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în
domeniu, dacă se invocă o justificare obiectivă, trebuie dovedită şi faptul că scopul
legitim (creşterea profitului în cazul de faţă) s-a atins prin metode adecvate şi
necesare, ori reclamatul nu a dovedit că numai prin decizii dezavantajoase privind
persoana petentei s-a putut ajunge la o creştere a profitului (reclamatul nici nu
a indicat prin ce managementul hotelului a devenit mai performant, făcând o
simplă afirmaţie în acest sens).” (Hotărârea nr. 337/04.06.2008)
Analiza complexă a justificării obiective
• Obiectul petiţiei: petentul, reprezentantul unui partid politic, a considerat
discriminatoriu anunţul de angajare al unei instituţii publice care a condiţionat participarea la concurs de cunoaşterea limbii maghiare. Decizie: „6.3.
Cum formulează şi art. 9 al O.G. 137/2000, republicată, nu se poate restrânge
dreptul angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerinţelor ocupaţionale în domeniu, dacă aceste cerinţe de angajare
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impuse sunt justificate obiectiv de un scop legitim şi metodele de atingere a
acelui scop sunt adecvate şi necesare.
În anumite condiţii (care urmează a fi analizate), angajarea unor persoane în
calitate de funcţionar public cu condiţia cunoaşterii limbii comunităţii în care
îşi desfăşoară activitatea este justificat obiectiv, iar metoda este adecvată şi
necesară. [...]
6.6. Se poate constata că instituţiile publice din regiunile cu o populaţie
semnificativă maghiară, din punctul de vedere al modului în care se poate utiliza
limba minorităţii în cauză, nu este analoagă şi comparabilă cu instituţiile publice
din regiunile în care minorităţile naţionale depăşesc cu puţin pragul de 20%. [...]
6.10. Angajarea persoanelor din rândul comunităţilor minoritare are şi o
latură de măsură afirmativă faţă de comunitatea respectivă. Această măsură
poate fi menţinută doar până la atingerea scopurilor, nu şi după. În situaţia
în care procentul angajaţilor dintr-o comunitate la o instituţie corespunde
aproximativ cu procentul comunităţii respective din zona în care sediul îşi
are sediul, măsurile afirmative nu pot fi menţinute, altfel ar crea, ele însele, o
situaţie de inegalitate.
6.11. În situaţia dată, în urma analizei fişelor de post, se poate observa că
între posturile anunţate de reclamat unele dintre posturi implică activitatea
cu publicul, altele nu. Cele care implică activitate cu publicul sunt de două
tipuri: de tip investigaţii şi de tip caserie.
6.11.1. Pentru posturile care nu implică activitate cu publicul condiţia specială
de cunoaşterea limbii maghiare nu are o justificare obiectivă.
6.11.2. În cazul posturilor care implică activităţi de investigaţii, datorită
naturii acestor activităţi, având în vedere şi cele constatate la pct. 6.6. şi
6.10., angajarea persoanelor care vorbesc limba maghiară la instituţia
reclamată are justificare obiectivă, iar măsurile sunt adecvate şi necesare
cu condiţia ca procentul vorbitorilor de limbă maghiară din cadrul
diferitelor servicii, compartimente, birouri să rămână la aproximativ la
nivelul procentului vorbitorilor de limbă maghiară din comunitate. Astfel
la investigaţii se pot trimite persoane din cadrul instituţiei care vorbesc
limba celor investigaţi, fără a crea inechităţi între angajaţi prin volumul
diferit de muncă.
6.11.3. În cazul posturilor care implică activităţi de caserie, angajarea
persoanelor care vorbesc limba maghiară la instituţia reclamată are justificare obiectivă, iar măsurile sunt adecvate şi necesare, în condiţiile celor
prezentate la pct. 6. Nici o altă măsură nu ar putea fi adecvată (cum ar fi
crearea unor ghişee pentru vorbitorii de limbă maghiară, angajarea unui
translator lângă fiecare angajat care lucrează la ghişee etc.)” (Hotărârea
nr. 43/09.01.2008)
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Jurisprudenţa instanţelor de judecată
Existenţa unei justificări obiective
• Obiectul cauzei: salarizarea superioară a funcţionarilor publici din cadrul
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie faţă de funcţionarii publici din cadrul altor
instanţe de judecată. Decizie: „Diferenţierea făcută de legiuitor privind
salarizarea funcţionarilor publici este în totalitate legală şi firească, întrucât
la nivel central activitatea desfăşurată presupune şi coordonarea activităţilor
din teritoriu.” (Sentinţa nr. 1321 din 22.05.2008, Dosar nr. 3461/63/2008,
Tribunalul Dolj)
• Obiectul cauzei: îngrădirea accesului unei persoane într-un bar pe motivul
că anterior a produs scandal şi distrugeri în local. Decizie: „măsura de
restricţie luată de pârâtă faţă de reclamant privind refuzul la acces în local,
ca loc public, este cauzată de comportamentul manifestat în repetate rânduri
de către reclamant pe fondul consumului de alcool” (Sentinţa civilă nr. 6512
din 22.11.2007, Dosar nr. 7846/4/2007, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti)

1.5. Aspecte irelevante în stabilirea existenţei discriminării
Din punctul de vedere al stabilirii faptei de discriminare nu au relevanţă următoarele
aspecte:
- calitatea reclamatului: dacă este persoană fizică sau juridică – de drept public sau de drept
privat (O.G. nr. 137/2000, art. 1 alin. 4: „Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să
respecte principiile enunţate [...]”, art. 3: „Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică tuturor
persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum şi instituţiilor publice [...]”;
Protocolul 12, art. 1 alin. 2: „Nimeni nu poate face obiectul unei discriminări de o autoritate
publică pe baza oricăruia dintre motivele menţionate [...]”; Directiva 2000/78, art. 3 alin. 1
şi Directiva 2000/43, art. 3 alin. 1: „prezenta directivă se aplică tuturor persoanelor, atât în
sectorul public cât şi în cel privat, inclusiv organismelor publice [...]”);
- intenţia reclamatului: dacă a urmărit ca scop discriminarea sau dacă faptele au avut ca
efect discriminarea (O.G. nr. 137/2000, art. 2 alin. 1: „[...] care are ca scop sau efect [...]”,
3: „[...] prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează [...]” şi 4:
„[...] prin efectele pe care le generează [...]”).

2. Diferitele forme ale discriminării
2.1. Discriminarea directă şi indirectă
Art. 2 alin. 1 a O.G. nr. 137/2000 defineşte discriminarea directă, iar art. 2 alin. 3 cea indirectă.
Diferenţa este că în situaţia discriminării directe criteriul (rasa, naţionalitatea, etnia, limba, religia,
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categoria socială, convingerile, sexul, orientarea sexuală, vârsta, dizabilitatea, boala cronică necontagioasă, infectarea HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu)
este evident şi reprezintă motivul principal al faptei de diferenţiere, în cazul discriminării indirecte
prevederile, criteriile sau practicile sunt aparent neutre, totuşi dezavantajează o persoană, un
grup de persoane sau o comunitate. Noţiunea de discriminare indirectă are relevanţă în special
în aplicarea directivelor Uniunii Europene, care au aplicabilitate doar cu privire la anumite criterii
clar enunţate, cum ar fi originea rasială sau etnică în privinţa Directivei 2000/43.
Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie
Stabilirea existenţei discriminării indirecte şi nu a celei directe
• Obiectul cauzei: legislaţia din Landul Hessen conform căreia funcţionarii
publici, anterior angajării, trebuie să participe la o formare juridică, cu
excepţia persoanelor care au satisfăcut serviciul militar sau serviciul civil
alternativ obligatoriu (doar pentru bărbaţi). Decizie: „prevederea naţională
nu reprezintă discriminare directă bazată pe gen”; „prevederea naţională
reprezintă discriminare indirectă bazată pe gen.” (Hotărârea din 07.12.2000,
Cauza C-79/99, Julia Schnorbus împotriva Land Hessen

2.2. Hărţuirea

O.G. nr. 137/2000, prin art. 2 alin. 5 utilizează următoarea definiţie pentru hărţuire: „orice
comportament pe criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizată, vârstă, handicap,
statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant,
ostil, degradant ori ofensiv.”
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Constatarea hărţuirii
• Obiectul petiţiei: desfacerea contractului de muncă a liderilor sindicali,
ameninţarea membrilor sindicatului, neinvitarea sindicatului la negocieri.
Decizie: pe lângă discriminarea directă, desfacerea contractului de muncă a
liderilor sindicali reprezintă şi o hărţuire (Hotărârea nr. 789/04.12.2008)
• Obiectul petiţiei: reclamata, cadru didactic, a afirmat în faţa clasei că arabii
râgâie la masă, după care a solicitat unui elev de origine arabă să confirme
afirmaţia în faţa clasei. Decizie: „reclamata, prin cele afirmate, deşi nu a
urmărit acest scop, a creat un cadru intimidant, ostil, degradant copilului
petenţilor pe criteriul apartenenţei etnice.” (Hotărârea nr. 282/20.10.2010)
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2.3. Victimizarea

Pentru a proteja persoanele care se plâng împotriva discriminării, O.G. nr. 137/2000, la
art. 2 alin. 7 prevede: „Constituie victimizare şi se sancţionează contravenţional conform
prezentei ordonanţe orice tratament advers, venit ca reacţie la o plângere sau acţiune în
justiţie cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminării.”
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Constatarea victimizării
• Obiectul petiţiei: În urma unei petiţii adresate către CNCD, petenta a
fost scoasă din biroul ei şi mutată într-un alt birou cu mai mulţi colegi.
Petenta, după revenirea din concediul de boală, a fost atenţionată că se
obţin rezultate mai slabe în muncă, deşi ea nu avea nici o vină. Decizie:
există o victimizare: „Colegiul director constată că în urma depunerii
petiţiei la CNCD petenta a fost supusă unui tratament advers. Mutarea
petentei a fost justificată de necesitatea de a optimiza vânzările, ori din
Procesul verbal de şedinţă din 07.05.2008 reiese că după «reorganizare»
vânzarea a scăzut (fără vina petentei, ea fiind în concediu în perioada
respectivă), astfel scopul legitim urmărit nu a fost atins. Totodată mutarea
petentei, considerată «cu probleme de relaţionare cu colegii» cu alţi
colegi nu este o măsură raţională care ar putea urmări creşterea eficienţei
muncii petentei, ci din contră, ca urmărind îngreunarea activităţii sale.”
(Hotărârea nr. 337/04.06.2008)8

2.4. Discriminarea prin asociere

Această formă de discriminare nu apare nici în tratate internaţionale, nici în legislaţia
internă a României, ci a fost definită prin jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, care arată
că în situaţia în care o persoană este tratată în mod diferenţiat din cauza legăturii sale cu o
altă persoană, acest tratament poate reprezenta discriminare.
Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie
Stabilirea existenţei discriminării prin asociere
• Obiectul cauzei: legislaţia din Landul Hessen conform căreia funcţionarii publici, anterior angajării, trebuie să participe la o formare juridică, cu
excepţia persoanelor care au satisfăcut serviciul militar sau serviciul civil
alternativ obligatoriu (doar pentru bărbaţi). Decizie: „interzicerea discrimi8 Instanţa de judecată a desfiinţat hotărârea CNCD, pe motivul că nu există suficiente probe privind legătura dintre
petiţia adresată către CNCD şi mutarea ei din birou.
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nării directe nu este limitată la persoanele care au ele înseși un handicap;
în cazul în care un angajator tratează un angajat care nu are el însuși un
handicap într-un mod mai puțin favorabil decât este, a fost sau va fi tratat
într-o situație asemănătoare un alt angajat și este dovedit că tratamentul
defavorabil a cărui victimă este acest angajat se întemeiază pe handicapul
copilului său, căruia angajatul îi acordă cea mai mare parte a îngrijirilor
de care acesta are nevoie, un astfel de tratament este contrar interzicerii
discriminării directe”; „interzicerea hărțuirii nu este limitată la persoanele care au ele înseși un handicap; în cazul în care este dovedit că există o
legătură între comportamentul indezirabil care constituie hărțuire a cărui
victimă este un angajat care nu are el însuși un handicap și handicapul copilului său, căruia angajatul îi acordă cea mai mare parte a îngrijirilor de
care acesta are nevoie, un astfel de comportament este contrar interzicerii
hărțuiri.” (Hotărârea din 17.07.2008, Cauza C-303/06, S. Coleman împotriva Attridge Law, Steve Law

2.5. Discriminarea multiplă

Conform art. 2 alin. 6 al O.G. nr. 137/2000, „orice deosebire, excludere, restricţie sau
preferinţă bazată pe două sau mai multe criterii prevăzute la alin. (1) constituie circumstanţă
agravantă la stabilirea răspunderii contravenţionale dacă una sau mai multe dintre
componentele acesteia nu intră sub incidenta legii penale.”
Spre exemplu se poate constata discriminare multiplă dacă o firmă decide să nu angajeze
persoane de gen feminin trecute de 40 de ani.

3. Domenii de aplicabilitate
Cu excepţia unor tratate sau legi care se referă strict la un domeniu9, în general legislaţia
anti-discriminare se aplică la toate domeniile vieţii sociale. Conform art. 2 alin. 1 al O.G. nr.
137/2000, discriminarea poate viza „domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice
alte domenii ale vieţii publice”. Totuşi O.G. nr. 137/2000 tratează în mod special anumite
domenii, în care fenomenul discriminării poate apărea mai frecvent.
3.1. Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie
Domeniul este acoperit de art. 5-9 ale O.G. nr. 137/2000, care stabileşte ca fiind contravenţie:
• condiţionarea participării la o activitate economică a unei persoane ori a alegerii sau
exercitării libere a unei profesii de apartenenţa sa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie,
religie, categorie socială, respectiv de convingerile, de sexul sau orientarea sexuală, de
vârstă sau de apartenenţa sa la o categorie defavorizată;
9 Spre exemplu Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului se referă la domeniul
educaţiei, Directiva Consiliului nr. 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament,
în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă sau Codul muncii la domeniul angajării, Legea
audiovizualului la posturile de radio şi TV.
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• discriminarea manifestată privind încheierea, suspendarea, modificarea sau
încetarea raportului de muncă; stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului
de muncă sau a salariului; acordarea altor drepturi sociale decât cele reprezentând
salariul; formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională; aplicarea
măsurilor disciplinare; dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate
de acesta; orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare;
• refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja în muncă o persoană pentru motivul că
aceasta aparţine unei anumite rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii
defavorizate ori din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia;
• condiţionarea ocupării unui post prin anunţ sau concurs, lansat de angajator ori de
reprezentantul acestuia, de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie,
categorie socială sau la o categorie defavorizată, de vârstă, de sexul sau orientarea
sexuală, respectiv de convingerile candidaţilor;
• nerespectarea tratamentului egal din partea persoanelor fizice şi juridice cu
atribuţii în medierea şi repartizarea în muncă, neasigurarea tuturor persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă a accesului liber şi egal la consultarea cererii şi
ofertei de pe piaţa muncii, la consultanţă cu privire la posibilităţile de ocupare a unui
loc de muncă şi de obţinere a unei calificări, sprijinirea cererilor discriminatorii ale
angajaţilor;
• neasigurarea din partea angajatorilor a confidenţialităţii datelor privitoare la rasă,
naţionalitate, etnie, religie, sex, orientare sexuală sau altor date cu caracter privat care
privesc persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;
• discriminarea angajaţilor de către angajatori, în raport cu prestaţiile sociale acordate,
din cauza apartenenţei angajaţilor la o anumită rasă, naţionalitate, origine etnică, religie,
categorie socială sau la o categorie defavorizată ori pe baza vârstei, sexului, orientării
sexuale sau convingerilor promovate de ei.
Nu se poate însă restrânge dreptul angajatorului de a refuza angajarea unei persoane
care nu corespunde cerinţelor ocupaţionale în domeniul respectiv, atât timp cât refuzul nu
constituie un act de discriminare, iar aceste măsuri sunt justificate obiectiv de un scop legitim
şi metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare.
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Refuzul angajării, promovării
• Obiectul petiţiei: neangajare în urma concursului pentru ocuparea unui
post didactic datorită dizabilităţii fizice. Decizie: reclamatul a invocat lipsa
calificării corespunzătoare a petentului, ceea ce nu s-a confirmat, astfel
respingerea candidaturii petentului pentru ocuparea unui post didactic
reprezintă discriminare. (Hotărârea nr. 256/17.09.2007)
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• Obiectul petiţiei: refuzul acceptării participării la concursul de ocupare a funcţiei de
director în învăţământ pe criteriul de vârstă. Decizie: „Colegiul Director a reţinut că
personalul didactic din învăţământul preuniversitar, conform prevederilor legale (art.
128 al Legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic) poate avea calitate
de titular în funcţia didactică până la trei ani peste vârsta standard de pensionare.
Astfel petentul îşi poate menţine calitatea de titular până la 12 septembrie 2013.
În astfel de condiţii, criteriul conform căruia la concursul pentru ocuparea funcţiilor
de director sau de director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat pot
candida persoanele care la data susţinerii concursului, au vârsta cu cel puţin patru
ani mai mică decât vârsta vârsta standard de pensionare este o diferenţiere care
nu este justificată obiectiv. Colegiul Director a reţinut şi faptul că ordinul existent
în momentul depunerii actelor se referea nu la vârsta standard de pensionare ci la
vârsta maximă de pensionare.” (Hotărârea nr. 42/09.01.2008)
• Obiectul petiţiei: anunţarea unor posturi pentru funcţionari publici cu condiţia
specifică de cunoaşterea limbii maghiare. Decizie: „În anumite condiţii [...], angajarea unor persoane în calitate de funcţionar public cu condiţia cunoaşterii limbii
comunităţii în care îşi desfăşoară activitatea este justificat obiectiv, iar metoda este
adecvată şi necesară.”; „Angajarea persoanelor din rândul comunităţilor minoritare are şi o latură de măsură afirmativă faţă de comunitatea respectivă. Această
măsură poate fi menţinută doar până la atingerea scopurilor, nu şi după. În situaţia
în care procentul angajaţilor dintr-o comunitate la o instituţie corespunde aproximativ cu procentul comunităţii respective din zona în care sediul îşi are sediul,
măsurile afirmative nu pot fi menţinute, altfel ar crea, ele însele, o situaţie de inegalitate.”; „Pentru posturile care nu implică activitate cu publicul condiţia specială
de cunoaşterea limbii maghiare nu are o justificare obiectivă.”; „În cazul posturilor
care implică activităţi de investigaţii, datorită naturii acestor activităţi [...], angajarea persoanelor care vorbesc limba maghiară la instituţia reclamată are justificare
obiectivă, iar măsurile sunt adecvate şi necesare cu condiţia ca procentul vorbitorilor de limbă maghiară din cadrul diferitelor servicii, compartimente, birouri să rămână aproximativ la nivelul procentului vorbitorilor de limbă maghiară din comunitate. Astfel la investigaţii se pot trimite persoane din cadrul instituţiei care vorbesc
limba celor investigaţi, fără a crea inechităţi între angajaţi prin volumul diferit de
muncă.”; „În cazul posturilor care implică activităţi de caserie, angajarea persoanelor care vorbesc limba maghiară la instituţia reclamată are justificare obiectivă, iar
măsurile sunt adecvate şi necesare [...]. Nici o altă măsură nu ar putea fi adecvată
(cum ar fi crearea unor ghişee pentru vorbitorii de limbă maghiară, angajarea unui
translator lîngă fiecare angajat care lucrează la ghişee etc.)”; „reclamatul a condiţionat [...] ocuparea a 5 posturi din cele 12 de cunoaşterea limbii maghiare fără o justificare obiectivă”, ceea ce reprezintă discriminare. (Hotărârea nr. 43/09.01.2008)
• Obiectul petiţiei: publicarea unui anunţ pentru ocuparea unui post care
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conţine, printre criterii, cel al domiciliului în sectoarele 2, 3 sau 4 Bucureşti. Decizie: „oferta de angajare, astfel cum a fost formulată, a avut
acest efect, persoane cu alt domiciliu au evitat să participe la concursul
pentru posturi, pe considerentul că oricum vor fi refuzaţi”; „un astfel de
anunţ generează efecte, chiar dacă ulterior persoanele care se prezintă
la concurs nu sunt explicit refuzate”; fapta este discriminare, întrucât
„anunţul reprezintă o excludere pe baza domiciliului care are ca efect restrângerea accesului la un loc de muncă, iar publicarea anunţului este un
comportament activ care, prin efectele pe care le generează, defavorizează nejustificat un grup de persoane faţă de alte grupuri de persoane”.
(Hotărârea nr. 117/27.02.2008)
• Obiectul petiţiei: stabilirea unor criterii de vârstă pentru angajare. Decizie:
neexistând o justificare obiectivă, fapta reprezintă discriminare. (Hotărârea
nr. 139/11.02.2008)
• Obiectul petiţiei: stabilirea unor criterii de vârstă şi de studii. Decizie:
neexistând o justificare obiectivă, fapta reprezintă discriminare. (Hotărârea
nr. 238/27.02.2008)
• Obiectul petiţiei: publicarea unui anunţ pentru ocuparea postului de sales
manager care conţine limitare de gen. Decizie: „în situaţia unui post solicitant
din punct de vedere fizic nu excluderea femeilor este soluţia justificată, ci
supunerea candidaţilor la un test al capacităţilor fizice, relevante pentru
postul în cauză, astfel [Colegiul director] constată încălcarea principiului
egalităţii, care afectează egalitatea în domeniul muncii dintre bărbaţi şi
femei”. (Hotărârea nr. 622/13.11.2008)
• Obiectul petiţiei: publicarea unui anunţ de ocuparea postului de promoter prin
care s-a solicitat în mod expres înălţime peste 1,65 m şi aspect fizic plăcut. Decizie:
„Analizând cauza, constatăm că anunţul, astfel cum a fost formulat şi publicat, creează
impresia că reclamatul a căutat persoane cu aspect exterior plăcut, ceea ce reprezintă
o condiţie subiectivă, ce poate duce la un tratament discriminator, totodată poate
descuraja în mod serios anumiţi candidaţi să îşi depună candidaturile, împiedicând
accesul acestora la piaţa muncii.”; „Limitarea accesului la un loc de muncă pe
criteriul înălţimii nu este jusitificat obiectiv de faptul că persoana angajată trebuie să
manevreze standuri publicitare masive, întrucât măsura aplicată nu este proporţională
cu scopul urmărit. Angajatorul putea să testeze capacitatea candidaţilor de a manevra
standurile şi nu să impună un criteriu de înălţime. Angajatorul nu a dovedit că doar
persoanele de peste 165 cm puteau manevra standurile şi că toate persoanele peste
165 cm au capacitatea de a le manevra.” (Hotărârea nr. 395/22.07.2009)
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• Obiectul petiţiei: refuzul participării la concursul de rezidenţiat pe criteriul socio-profesional (manager al unei ambulanţe). Decizie: „Nu există o
justificare obiectivă a respingerii petentului de a participa la examenul de
rezidenţiat. Reclamata invocă art. 111 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, care însă nu prevede o astfel de
limitare. Nu poate fi acceptată ca justificare obiectivă nici faptul că pregătirea în rezidenţiatul de medicină de familie cu timp parţial se efectuează
minimum 3 zile pe săptămână, durata maximă de parcurgere a stagiilor
prevăzute de curriculă fiind de 5 ani în unităţi sanitare acreditate pentru
specializarea medicină de familie. Justificarea obiectivă include existenţa
unui scop legitim, atins prin metode adecvate şi necesare. Cum a arătat şi
petentul, dacă ar fi reuşit examenul şi dacă ar fi fost admis în rezidenţiat,
putea opta între a rămâne manager al urgenţei sau de a urma studiile. Nu
se poate accepta ideea că pentru a participa la un concurs, persoana care
ocupă o funţie ar trebui să demisioneze anterior susţinerii examenului”,
astfel tratamentul a fost unul discriminator. (Hotărârea nr. 7/08.01.2009)
• Obiectul petiţiei: publicarea unui anunţ de ocuparea postului de şef zonă pentru
o firmă de pază prin care s-a solicitat în mod expres „aspect fizic plăcut”. Decizie:
„Colegiul Director, analizând cauza, constată că în măsura în care sunt respinse
persoane pe baza caracteristicilor fizice, faptele prezentate în autosesizare
reprezintă discriminare. Totodată anunţul, astfel cum a fost formulat şi publicat
pe pagina de internet www.bestjobs.ro, poate crea impresia că reclamatul
caută persoane cu aspect exterior plăcut, ceea ce ar putea să descurajeze în
mod serios anumiţi candidaţi să îşi depună candidaturile, împiedicând accesul
acestora la piaţa muncii.” (Hotărârea nr. 429/18.08.2009)
Neacordarea drepturilor salariale sau de altă natură
• Obiectul petiţiei: neacordarea cotei parte din profitul net al companiei (până
la 10%) salariaţilor Companiei Naţionale Loteria Română S.A., cotă parte ce se
acordă pentru toţi ceilalţi agenţi economici, cu capital integral sau majoritar
de stat, precum la regiile autonome. Decizie: „decizia de a acorda sau nu acest
drept trebuie să revină companiilor în cauză, conform prevederilor legale, şi nu
poate fi limitat în mod arbitrar”, astfel, în lipsa unei justificări obiective, tratamentul a fost unul discriminator. (Hotărârea nr. 336/04.06.2008)
• Obiectul petiţiei: neacordarea unor prime pe criterii politice. Decizie:
tratamentul a fost unul discriminator. (Hotărârea nr. 516/12.08.2008)
• Obiectul petiţiei: împărţirea primei acordate pentru un comisar şef de poliţie între subalterni, pe motivul că petentul a beneficiat de mai multe concedii
33

de boală. Decizie: „reclamata nu a arătat că petentul nu şi-a îndeplinit obligaţiile de serviciu ceea ce putea fi o justificare obiectivă a retragerii primei”,
astfel tratamentul a fost unul discriminator. (Hotărârea nr. 567/13.11.2008)
• Obiectul petiţiei: neacordarea concediului de odihnă la cerere, petenta
fiind învinuită că ar fi divulgat presei informaţii interne. Decizie: „Colegiul
Director constată că fără nici o justificare petenta nu a beneficiat de concediu
de odihnă în perioada solicitată”, astfel tratamentul a fost unul discriminator.
(Hotărârea nr. 186/31.03.2009)
Desfacerea contractului de muncă
• Obiectul petiţiei: desfacerea contractului de muncă pe criterii politice. Decizie:
fapta reprezintă tratament discriminatoriu. (Hotărârea nr. 260/18.02.2008,
Hotărârea nr. 401/22.07.2008, Hotărârea nr. 546/06.10.2008)
• Obiectul petiţiei: desfacerea contractului de muncă a liderilor sindicali.
Decizie: „reclamatul nu a oferit o justificare obiectivă reală”, în consecinţă
fapta reprezintă tratament discriminatoriu. (Hotărârea nr. 789/04.12.2008)
• Obiectul petiţiei: pensionarea forţată a unei persoane. Decizie: întrucât
unitatea nu a pensionat şi alte persoane având vârstă similară, totodată
legea prevede posibilitatea rămânerii în activitate a categoriilor de persoane
din care petentul face parte, fapta reprezintă tratament discriminatoriu.
(Hotărârea nr. 429/22.07.2008)
• Obiectul petiţiei: desfiinţarea postului de expert local pe probleme de romi.
Decizie: „Din actele depuse de reclamaţi nu reiese că situaţia romilor din
comuna Orbeasca s-ar fi schimbat, şi astfel nu ar mai fi nevoie de un expert
local pentru romi. În aceste condiţii desfiinţarea postului de expert local
pentru romi reprezintă o diferenţiere”, bazată pe criteriul etnic care afectează
drepturi în domeniul angajării fără o justificare obiectivă, astfel tratamentul a
fost unul discriminator. (Hotărârea nr. 393/02.07.2009)
Existenţa unei justificări obiective
• Obiectul petiţiei: neacordarea primei anuale pentru angajaţii sancţionaţi
cu avertisment. Decizie: „Reclamatul arată că neacordarea bonusului anual
pentru persoanele sancţionate disciplinar s-a urmărit preîntâmpinarea
pentru viitor a efectelor negative determinate de săvârşirea unor abateri
disciplinare. Colegiul Director consideră că această măsură este legitimă,
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iar metoda este adecvată, întrucât nu atinge drepturile salariale asigurate
prin lege, ci un bonus acordat în mod voluntar de angajator. Acest bonus nu
poate fi considerat a fi un venit sigur, din moment ce acordarea lui depinde
de rezultatele economico-financiare ale societăţii, ce nu pot fi anticipate de
angajaţi.” (Hotărârea nr. 248/23.04.2009)
• Obiectul petiţiei: publicarea unui anunţ de ocuparea postului de consulant
vânzări directe prin care s-a solicitat în mod expres arătarea vârstei şi o poză de
la candidaţi, specificând drept condiţie pentru candidatul ideal „aspect profesional - business”. Decizie: „În raport cu domeniul specific, obiectul, profilul şi
activităţile particulare, natura postului, atribuţiile concrete şi profilul postului,
angajatorii au libertatea de a stabili cerinţe ocupaţionale direct proporţionale
cu domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, evident justificate obiectiv de un
scop legitim. Astfel, în opinia majorităţii Colegiului, nu se poate ignora faptul că
postul vacant, în speţă, este acela de consultant vânzări directe. Astfel cum rezultă din însăşi anunţul publicat, prin natura sa, postul presupune relaţionarea
directa cu clienţii, şi în strânsă legatură cu acest aspect fundamental, angajatul
este solicitat să realizeze un plan de vânzări, să creeze şi să dezvolte un portofoliu de clienţi şi în mod special să menţină legatura cu aceştia. În masura în care
angajatorul, în virtutea specificului postului, ce este indisolubil legat de relaţionarea directă şi continuă cu clienţi şi potenţiali clienţi, recurge la un obiectiv
de imagine, prin stabilirea unui standard ce ţine de modul în care angajatul se
prezintă în faţa potenţialilor clienţi, fără a prejudicia persoane indiferent de caracteristici genetice, culoare, apartenenţă etnică sau naţională, origine socială,
religie etc., în opinia majorităţii Colegiului, un atare mijloc nu poate fi incident
prevederilor art. 2 din O.G. nr. 137/2000, republicată, raportat la prevederile
art. 9 din O.G. nr. 137/2000, republicată. În exercitarea activităţilor ce presupun
punerea la dispoziţia publicului a unor prestaţii, bunuri şi servicii contra cost,
este libertatea angajatorului de a decide modalitatea în care doreşte să se adreseze unui public ţintă, ca de altfel şi modalitatea în care relaţionează cu acesta,
prin intermediul angajaţilor săi. În măsura în care se stabilesc standarde pentru
potenţiali angajaţi ce ţin de ţinuta acestora, respectiv de aspectul acestora,
însă dincolo de caracteristici de natură pur subiectivă, asemenea cerinţe nu intră sub incidenţa prevederilor art. 2 din O.G. nr. 137/2000, republicată, raportat
la art. 9 din O.G. nr. 137/2000, republicată. Pe de altă parte nu trebuie ignorat,
că discriminarea nu prespune doar existenţa unor situaţii vădit diferenţiate. În
unele situaţii, faptele de discriminare pot fi mascate, ori pot îmbrăca forma
unor criterii aparent neutre, dar care dezavantajează în practică anumite persoane datorită originii etnice sau naţionale, a rasei, a culorii, a religiei, a dizabilităţii etc. Bunăoară, în masura în care cerinţa aspectului profesional ar implica
în fapt, în procesul de selecţie, eliminarea unor candidaţi, ori ulterior, refuzul
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anumitor candidaţi datorită unor caracteristici genetice, culoare, apartenenţei
la un anumit grup etnic, naţionalitate, etc., o asemenea situaţie ar intra în mod
evident sub incidenţa prevederilor Ordonanţei nr. 137/2000, republicată. Însă,
în speţa de faţă nu pot fi reţinute situaţii de respingere, respectiv de refuz, pe
baza unor asemenea criterii.” (Hotărârea nr. 339/23.06.2009)
Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie
Afirmarea refuzului angajării
• Obiectul cauzei: afirmaţia unui angajator conform căreia el angajează doar
„autohtoni”. Decizie: „faptul că un angajator declară public că nu va angaja
salariați cu o anumită origine etnică sau rasială constituie o discriminare
directă la angajare, întrucât astfel de declarații sunt de natură să descurajeze
în mod serios anumiți candidați să își depună candidaturile și, prin urmare,
sunt de natură să împiedice accesul acestora la piața muncii.” (Hotărârea
din 10.07.2008, Cauza C-54/07, Centrum voor gelijkheid van kansen en
voor racismebestrijding împotriva Firma Feryn NV

3.2. Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte
servicii, bunuri şi facilităţi

Art. 10 al O.G. nr. 137/2000 stabileşte următoarele fapte ca reprezentând contravenţie:
• refuzarea acordării serviciilor publice administrative şi juridice;
• refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de sănătate
publică – alegerea medicului de familie, asistenţa medicală, asigurările de sănătate,
serviciile de urgenţă sau alte servicii de sănătate;
• refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destinaţie de locuinţă, cu
excepţia situaţiei în care această restrângere este justificată obiectiv de un scop legitim,
iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare;
• refuzul de a acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip de contract, cu
excepţia situaţiei în care aceasta restrângere este justificată obiectiv de un scop legitim,
iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare;
• refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de
teatre, cinematografe, biblioteci, muzee şi expoziţii, cu excepţia situaţiei în care această
restrângere este justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui
scop sunt adecvate şi necesare;
• refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de
magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alţi prestatori de servicii,
indiferent dacă sunt în proprietate privată ori publică, cu excepţia situaţiei în care această
restrângere este justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui
scop sunt adecvate şi necesare;
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• 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 excepţia situaţiei în care această restrângere
este justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt
adecvate şi necesare;
• refuzarea acordării pentru o persoană sau un grup de persoane a unor drepturi sau
facilităţi.
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Refuzul din partea unor prestatori de servicii
• Obiectul petiţiei: interzicerea accesului romilor în magazin. Decizie: „privind
interdicţia accesului romilor în magazin, Colegiul director constată că doar un
astfel de comportament poate reprezenta în sine o interdicţie privind accesul
petentului în magazinul reclamatului, iar exprimarea concretă «Afară toate
ciorile! Eu şi cu fratele meu o să fac în aşa fel încât să nu mai prind un ţigan
pe aici!» arată că reclamatul generalizează interdicţia privind toţi romii”.
(Hotărârea nr. 470/22.07.2008)
• Obiectul petiţiei: interzicerea accesului romilor în discotecă. Decizie: „refuzul accesului într-un loc destinat publicului reprezintă o excludere, restricţie
pe bază de rasă (conform definiţiilor date discriminării rasiale de convenţii şi
tratate internaţionale), care are ca scop înlăturarea recunoşterii, folosinţei
şi exercitării dreptului de acces în locuri destinate publicului”. (Hotărârea nr.
509/03.09.2008)
Refuzul unor servicii medicale
• Obiectul petiţiei: discriminarea taţilor prin interdicţia ca ei să se interneze cu copiii lor bolnavi. Decizie: se constată existenţa unui tratament
discriminatoriu, „Afirmaţia conform căreia „sunt îngrijiri medicale în care
mama este implicată în mod activ”, nu reprezintă o justificare obiectivă,
având în vedere faptul că taţii au dreptul la concediu pentru îngrijirea copilului, mai mult, în unele situaţii copii nu au mamă. Relaţia dintre mamă
şi copil nu poate fi privilegiat de nici o autoritate sau instituţie faţă de relaţia dintre tată şi copil. Singurii care pot decide cine să acorde îngrijirea
medicală pentru copil sunt părinţii sau tutorii legali, nicidecum un spital.
Sublinierea «Mama – nu rude» arată că reclamatul, în mod eronat, exlude
posibilitatea ca un copil să fie crescut de o altă persoană decât mama.”
(Hotărârea nr. 649/04.10.2008)
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Refuzul acordării unor drepturi sau facilităţi
• Obiectul petiţiei: neacordarea informaţiilor de interes public, prin pagina de
internet a primăriei, şi în limba maghiară, într-o localitate unde această populaţie
depăşeşte 20% din totalul populaţiei. Decizie: se constată existenţa unui tratament
discriminatoriu. (Hotărârea nr. 131/21.06.2007 şi Hotărârea nr. 507/03.09.2008)
• Obiectul petiţiei: neacordarea ajutorului social datorită urii personale
a primarului; neacordarea informaţiilor de interes public în condiţii de
egalitate cu alţi cetăţeni. Decizie: „Privind solicitarea de Primărie, prin Adresa
nr. 2820/2007, a unei taxe de 5 RON / pagină xerocopiată, Colegiul Director
reţine că deşi această prevedere este aparent neutră, prin aplicarea lui — faţă
de persoane care, datorită categoriei sociale din care fac parte — produce
efecte discriminatorii, lipsindu-le de dreptul la informare. Această taxă
este semnificativ mai mare decât taxele aplicate de firmele care urmăresc
realizarea unui profit, ori instituţiile publice au obligaţia de a oferi servicii
publice în mod nediscriminatoriu”. (Hotărârea nr. 261/17.09.2007)
• Obiectul petiţiei: nescutirea de la plata taxei a autoturismului adaptat prin
construcţie dizabilităţii. Decizie: aplicarea legislaţiei în sensul de nu scuti de
la plata taxei şi autoturismele adaptate prin fabricaţie ci doar cele adaptate
ulterior reprezintă discriminare. (Hotărârea nr. 181/27.02.2008)
• Obiectul petiţiei: netraducerea în limbajul mimico-gestual al ştirilor televiziunii publice. Decizie: fapta reprezintă discriminare. (Hotărârea nr.
353/25.05.2008)
• Obiectul petiţiei: refuzul de a acorda bilete gratuite însoţitorilor persoanelor
nevăzătoare. Decizie: „refuzul reclamatului de a acorda bilete gratuite şi
însoţitorilor persoanelor nevăzătoare se poate interpeta în sensul că prin
efectele pe care le-a generat a defavorizat nejustificat persoanele nevăzătoare
din judeţul Sibiu”. (Hotărârea nr. 389/08.07.2008)
• Obiectul petiţiei: neacordarea adaptării rezonabile a unei persoane cu dizabilităţi.
Decizie: fapta reprezintă discriminare. (Hotărârea nr. 596/13.11.2008)
• Obiectul petiţiei: limită de vârstă întrodusă pentru persoane din conducerea
asociaţiei de proprietari. Decizie: fapta reprezintă discriminare. (Hotărârea
nr. 464/16.06.2008)
• Obiectul petiţiei: nerespectarea dreptului la informaţii de interes public în limba
română pentru persoanele aparţinând comunităţii române din Târgu Secuiesc.
38

Decizie: „Colegiul Director constată că fără o justificare obiectivă, cetăţenii de
limbă română care accesează pagina de internet a municipiului Târgu Secuiesc,
finanţată din taxele şi impozitele cetăţenilor, nu găsesc aceleaşi informaţii pe care
le găsesc cetăţenii de limbă maghiară, ceea ce reprezintă o deosebire, preferinţă,
bazată pe limbă, care are ca efect restrângerea exercitării dreptului de acces la
informaţii de interes public în limba română, astfel se refuză acordarea de servicii
publice administrative, acordarea unor drepturi persoanelor de limbă română
din municipiul Târgu Secuiesc”. (Hotărârea nr. 736/16.12.2008)

3.3. Accesul la educaţie

Privind accesul la educaţie, art. 11 al O.G. nr. 137/2000 stabileşte următoarele fapte
contravenţionale:
• refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la sistemul de educaţie de
stat sau privat, la orice formă, grad şi nivel, din cauza apartenenţei acestora la o anumită
rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv
din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză;
• solicitarea unor declaraţii doveditoare ale apartenenţei acelei persoane sau acelui grup
la o anumită etnie, care să condiţioneze accesul unei persoane sau unui grup de persoane
la educaţie în limba maternă; excepţie face situaţia în care în învăţământul liceal şi
universitar candidaţii concurează pe locuri special acordate pentru o anumită minoritate
şi se impune dovedirea, printr-un act din partea unei organizaţii legal constituite a
minorităţii respective, a apartenenţei la această minoritate;
• orice îngrădire pe criteriul de apartenenţă la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie,
categorie socială sau la o categorie defavorizată în procesul de înfiinţare şi de acreditare a
instituţiilor de învăţământ înfiinţate în cadrul legislativ în vigoare.
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Segregare în educaţie
• Obiectul petiţiei: repartizarea inegală a elevilor români şi romi în clase la
Şcoala nr. 1 din Măcin. Decizie: o astfel de practică reprezintă discriminare
indirectă. (Hotărârea nr. 75/02.03.2006)
• Obiectul petiţiei: separarea elevilor români şi romi în clase diferite la Grupul
Şcoalar Auto din Craiova. Decizie: Existenţa claselor separate „reprezintă o
formă de discriminare, sub aspectul constituirii şi menţinerii claselor formate
din copiii etnicilor romi”. (Hotărârea nr. 103/24.05.2007)
• Obiectul petiţiei: petentul arată că la Liceul cu Program Sportiv Roman elevii
romi au fost separaţi în clase diferite de elevii români. Reclamatul a motivat
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situaţia prin interesul pedagogic de a continua educaţia cu clasele formate de
la şcoala primară. Decizie: „În analiza unei astfel de situaţii, trebuie avute în
vedere aspectele particulare şi interesele elevilor însă acestea trebuie raportate concomitent la principiile fundamentale ale drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, în special în perspectiva procesului educativ oferit unor
copii, precum elevii aparţinând minorităţii rome, astfel încât să se realizeze
un just echilibru între interesele şcolii şi interesele elevilor, inclusiv sub aspectul unor posibile efecte discriminatorii asupra acestora. Faţă de susţinerile
părţilor, considerăm că într-o atare situaţie trebuie reţinut întreg complexul
de împrejurări care trebuie să prevină şi să evite cât de mult posibil segregarea elevilor romi, să combată ferm orice formă de segregare şcolară faţă de
copiii romi şi să le asigure egalitatea efectivă a accesului la educaţie astfel
încât politicile educaţionale în favoarea copiilor romi să nu ducă la crearea
unor clase separate.” (Hotărârea nr. 338/03.09.2007)
• Obiectul petiţiei: petentul arată că la Liceul Şcoala Generală I-VIII Jósika Miklós
din Atid elevii romi au fost separaţi în clase diferite de elevii români. Reclamatul a
motivat situaţia prin derularea unor proiecte PHARE pentru elevii romi. Decizie:
„Colegiul Director reţine faptul că s-au depus eforturi din partea şcolii de a
reduce abandonul şcolar şi de a asigura un nivel mediu corespunzător pentru o
educţie inclusivă, pentru elevii care provin din grupuri dezavantajate sau că s-au
desfăşurat o serie de programe PHARE, care au fost în sprijinul copiilor de etnie
romă, dar consideră că împărţirea pe clase trebuie să fie făcută echilibrat, fără a
apărea fenomenul segregării.” (Hotărârea nr. 330/27.03.2008)
Învăţământul pentru minorităţile naţionale
• Obiectul petiţiei: petenţii au considerat că modul de predare al limbii române pentru minorităţi naţionale nu permite o învăţare adecvată a acestei
limbi, ceea ce produce efecte discriminatorii. Decizie: „[Colegiul Director]
solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării înfiinţarea unor comisii de specialitate independente, care într-un termen rezonabil să formuleze propuneri de
măsuri (cum ar fi modificarea legislativă şi/sau schimbarea metodologiei de
predare-evaluare, etc.) privind asigurarea învăţării limbii oficiale a statului în
condiţii de egalitate de către cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale. În demersul ei viitoarea comisie de specialitate independentă trebuie
să ia în considerare în special următoarele: învăţarea limbii oficiale a statului
este un drept fundamental pentru fiecare cetăţean român; situaţia cetăţenilor români apaţinând minorităţilor naţionale este în mod sensibil diferit
în procesul de învăţare a limbii oficiale a statului decât situaţia cetăţenilor
români majoritari; cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale nu sunt vorbi40

tori nativi ai limbii oficiale a statului; în afara sistemului de învăţământ majoritatea cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale nu dispun de aceleaşi
posibilităţi de exerciţiu şi de utilizare a limbii oficiale a statului ca şi cetăţenii
vorbitori nativi ai acestei limbi.” (Hotărârea nr. 126/05.05.2006)
• Obiectul petiţiei: petentul a considerat că redactarea în limba română a
tezelor cu subiect unic la matematică pentru elevii care învaţă această materie
în limba germană reprezintă discriminare. Decizie: „Colegiul constată că efectele
produse din eroarea de a distribui subiecte în limba română şi [nu în] germană
unor elevi care au studiat în limba germană conduc la un tratament diferenţiat,
fără a prejudicia grav rezultatele elevilor.” (Hotărârea nr. 175/03.07.2006)
• Obiectul petiţiei: petentul a considerat că susţinierea unui examen de limbă
germană pentru fiul lui să acceadă la educaţie în limba germană reprezintă
o discriminare. Decizie: „În petiţia supusă analizei Colegiului Director, nu se
poate susţine că ne aflăm în prezenţa unei situaţii de discriminare care are ca
efect îngrădirea accesului la educaţie deoarece copilul se poate prezenta la
cursurile Colegiului German Goethe dacă susţine un test de limbă germană,
în condiţii de egalitate cu ceilalţi copii, test necesar pentru buna desfăşuare a
activităţii şcolare.” (Hotărârea nr. 175/03.07.2006)
• Obiectul petiţiei: petenţii au considerat discriminatorie publicarea cu întârziere a subiectelor testelor naţionale şi pentru bacalaureat în traducere
maghiară. Decizie: „Colegiul Director a constatat că, prin publicarea subiectelor doar în limba română, s-a creat o situaţie de inegalitate pentru copii care
studiază în limba matrernă, alta decât română, în ceea ce priveşte evaluarea
ori examinarea cunoştinţelor. Astfel, copii care studiază în altă limbă intră în
contact cu subiectele mai târziu, deoarece acestea au fost traduse la o dată
ulterioară, ceea ce crează un tratament injust pentru aceşti copii, ceea ce
poate afecta rezultatele examenelor pe care aceştia le susţin comparativ cu
rezultatele examenelor pe care le susţin cei care studiază în limba română.”
(Hotărârea nr. 188/30.07.2007)
• Obiectul petiţiei: elaborarea Planului de Şcolazare pentru clasele a IX-a cu
un număr mai redus de locuri pentru învăţământul de limbă maghiară decât
de limbă română, faţă de numărul de elevi care termină clasele a VIII-a. Decizie: „Nealocarea locurilor de şcolarizare pentru clasele cu predare în limba
maghiară, luând în considerare numărul elevilor din clasele cu predare în limba maghiară absolvenţi de clasa a VIII-a limitează posibilitatea acestora de a
opta pentru continuarea studiilor în limba maternă. În comparaţie, Colegiul
constată că în cazul elevilor absolvenţi ai claselor cu predare în limba română
41

numărul alocat pentru clasa a IX-a depăşeşte numărul absolvenţilor de clasa
a VIII-a. Colegiul Director retine că accesul la educaţie trebuie analizat şi din
prisma calităţii învăţământului care se transmite către copii. Având în vedere
acest principiu Colegiul reţine că în ceea ce priveşte calitatea educaţiei pentru copiii care vor fi obligaţi să treacă de la învăţământ în limbă maghiară la
învăţământul în limbă română va avea de suferit, având în vedere necesitatea de adaptare la noile condiţii de educaţie, într-o altă limbă decât cea în
care au parcurs clasele I-VIII şi în acest fel o mai mică întelegere şi procesare
a informaţiilor ce se parcurg începând de la acest nivel. Prin urmare, astfel
cum a fost propus iniţial sau cel analizat şi propus la data de 26.01.2009, ar
deveni efectiv şi subsecvent sau ar fi pus în aplicare, acesta ar putea produce
consecinţe discriminatorii, în mod indirect, faţă de elevii aparţinând comunităţii maghiare care ar urma să inveţe în clase cu limba de predare maghiară,
afectând dreptul lor la educaţie.” (Hotărârea nr. 47/27.11.2009, Hotărârea
nr. 291/14.05.2009)
Laicitatea şcolilor publice
• Obiectul petiţiei: petentul a considerat că afişarea icoanelor în şcolile
publice, în afara orelor de religie, reprezintă o discriminare. Decizie: „Colegiul
Director [...] a decis să recomande Ministerului Educaţiei şi Cercetării
elaborarea şi implementarea unei norme interne (circulară, instrucţiune),
într-un timp rezonabil, prin care să reglementeze prezenţa simbolurilor
religioase în instituţiile de învăţământ public. Această normă internă trebuie
să se fundamenteze pe următoarele principii: să asigure exercitarea dreptului
la învăţătură şi accesul la cultură în condiţii de egalitate; să respecte dreptul
părinţilor de a asigura educaţia copiilor potrivit convingerilor lor religioase
şi filosofice; să respecte caracterul laic al statului şi autonomia cultelor; să
asigure libertatea de religie, conştiinţă şi convingeri a tuturor copiilor în
condiţii de egalitate; să afişeze simbolurile religioase doar în cursul orelor de
religie sau în spaţiile destinate exclusiv învăţământului religios” (Hotărârea
nr. 323/21.11.2006)
Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
Segregare şcolară
• Obiectul cauzei: trimiterea copiilor romi în şcoli pentru copii cu dizabilităţi
mentale. Decizie: există prezumţia discriminării indirecte având în vedere:
lipsa unei anumite prevederi legale care ar viza în mod direct romii, din
aplicarea legii însă rezultă un număr disproporţionat de mare de copii romi,
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inclusiv aplicanţii, care sunt plasaţi în şcoli speciale fără nici o justificare; nu
există o justificare obiectivă şi rezonabilă având în vedere faptul că deşi s-a
dorit plasarea copiilor cu dificultăţi mentale în şcoli speciale, acest sistem
nu este benefic prin programa şcolară redusă şi caracterul segregaţionist al
sistemului; sistemul testării este extrem de controversat şi continuă să fie
dezbătut de oamenii de ştiinţă; testarea şi analiza rezultatelor nu a ţinut
cont de specificul etnic al aplicanţilor; faptul că părinţii şi-au dat acordul
privind şcolarizarea copiilor în clasele speciale nu înseamnă că au renunţat la dreptul de a nu fi supuşi discriminării, întrucât renunţarea la drepturi trebuie să fie neechivocă, făcută în cunoştiinţă de cauză, dată pe baza
unui consimţământ clar; în cazul de faţă nu se poate afirma că cei care au
semnat că sunt de acord cu înscrierea copilului în clasă specială cunoşteau
consecinţele acestei fapte, fiind membrii unei comunităţi dezavantajate,
fără instruire; nu se poate admite posibilitatea renunţării la dreptul de a
nu fi discriminat, în efect o astfel de renunţare ar lovi un interes public
important. (Decizia din 13.11.2007, Aplicaţia nr: 57325/00, D.H. şi alţii împotriva Cehiei)

3.4. Libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului, accesul în
locurile publice

Domeniul este acoperit de art. 12-14 ale O.G. nr. 137/2000, care stabileşte ca fiind
contravenţie:
• orice acţiune constând în ameninţări, constrângeri, folosirea forţei sau orice alte mijloace
de asimilare, strămutare sau colonizare de persoane, în scopul modificării compoziţiei
etnice, rasiale sau sociale a unei zone a ţării sau a unei localităţi;
• orice comportament constând în determinarea părăsirii domiciliului, în deportare sau în
îngreunarea condiţiilor de viaţă şi de trai cu scopul de a se ajunge la renunţarea la domiciliul
tradiţional al unei persoane sau al unui grup de persoane aparţinând unei anumite rase,
naţionalităţi, etnii sau religii, respectiv al unei comunităţi, fără acordul acestora;
• obligarea unui grup de persoane aflate în minoritate de a părăsi localitatea, aria sau zonele în care locuiesc, cât şi obligarea unui grup de persoane aparţinând majorităţii de a se
stabili în localităţi, arii sau zone locuite de o populaţie aparţinând minorităţilor naţionale;
• 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 apartenenţei acestuia la o
anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată,
respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în
cauză;
• interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane în locurile publice
din cauza apartenenţei acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie
socială sau la oricare altă categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei,
sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauză.
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Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Orice mijloc de strămutare sau colonizare de persoane
• Obiectul petiţiei: afirmaţia: „Ştiţi ce aş fi făcut eu dacă eram preşedintele
României? I-aş fi trimis pe ţigani în Harghita, că oricum acolo sunt foarte
mulţi maghiari şi vreo 12 români. Le-aş crea condiţii. În felul acesta s-ar
schimba şi componenţa etnică a zonei. Ceuşescu a greşit. Trebuia să facă în
Harghita ce au făcut ruşii în Basarabia.”. Decizie: „Colegiul director consideră
că declaraţia reprezintă o acţiune de promovare, de incitare şi ameninţare
cu privire la strămutarea persoanelor de etnie romă în scopul modificării
compoziţiei etnice a judeţului Harghita, astfel sunt incidente prevederile art.
12 alin. 1 a O.G. nr. 137/2000”. (Hotărârea nr. 418/15.12.2010)
Mutare forţată
• Obiectul petiţiei: evacuarea romilor din zona cetrală a municipiului
Miercurea Ciuc, mutarea lor lângă staţia de epurare. Decizie: fapta reprezintă
discriminare (Hotărârea nr. 73/28.02.2006
Refuzul accesului într-un loc public
• Obiectul petiţiei: interzicerea accesului romilor într-un ştrand. Decizie:
se constată existenţa unui tratament discriminatoriu. (Hotărârea nr.
135/26.02.2009)

3.5. Dreptul la demnitate personală
Dreptul la demnitate personală este asigurat prin art. 15 al O.G. nr. 137/2000, care
sancţionează drept contravenţie comportamentul manifestat în public, având caracter
de propagandă naţionalist-şovină, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel
comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere
de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei
persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acestora la o
anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori
de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia. Practic orice discriminare este trăită
de victime ca o gravă încălcare a dreptului la demnitate.
În analiza petiţiilor care invocă încălcarea acestui drept trebuie pe de o parte
stabilite limitele dintre faptele ce pot fi sancţionate penal (cum ar fi faptele de insultă
şi calomnie, de propagandă naţionalist-şovină etc.), pe de altă parte diferenţa dintre
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hărţuire (comportamentul care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant
ori ofensiv) şi încălcarea dreptului la demnitate (care trebuie să se manifeste neapărat
în public).
Convenţia europeană a drepturilor omului, în continuare Convenţia) prevede, la
art. 10 alin. 2, limitarea libertăţii de exprimare: „Exercitarea acestor libertăţi, ce comportă
îndatoriri şi responsabilităţi, poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau unor
sancţiuni prevăzute de lege care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică,
pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea
ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau moralei, protecţia reputaţiei sau
a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a
garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.” Prin urmare, în conformitate cu
acest tratat internaţional, în Europa libertatea de exprimare nu este un drept absolut. Nu
este lipsit de relevanţă nici faptul că libertatea de exprimare este singurul drept cu privire
la care Convenţia subliniază: „comportă îndatoriri şi responsabilităţi”. Totodată art. 17 al
Convenţiei interzice abuzul de drept: „Nici o dispoziţie din prezenta convenţie nu poate fi
interpretată ca implicând, pentru un stat, un grup, sau un individ, un drept oarecare de a
desfăşura o activitate sau de a îndeplini un act ce urmareşte distrugerea drepturilor sau a
libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie sau de a aduce limitări mai ample acestor
drepturi şi libertăţi decât acelea prevăzute de aceasta convenţie.”
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare CEDO) analizează, în ordine,
următoarele apecte:
• existenţa unei limitări a libertăţii de exprimare;
• legalitatea restrângerii libertăţii de exprimare prin
- existenţa unei norme juridice care prevede restrângerea;
- calitatea normei juridice, şi anume
		
accesibilitatea;
		
precizitatea;
		
previzibilitatea normei;
• legitimitatea restrângerii, ceea ce trebuie să fie prevăzută de Convenţie (pentru
securitatea naţională, integritatea teritorială, siguranţa publică, apărarea ordinii,
prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii, moralei, reputaţiei sau a drepturilor altora,
pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale, pentru a garanta autoritatea şi
imparţialitatea puterii judecătoreşti);
• necesitatea restrângerii într-o societate democratică.
În mod evident, orice sancţionare a limbajului urii, chiar şi doar printr-un avertisment de
natură contravenţională, reprezintă o limitare a libertăţii de exprimare.
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Privind legalitatea restrângerii, situaţia din România este cât se poate de clară. Există
prevederile Codului penal, accesibile, suficient de precise, cu sancţiuni evidente10, întărite
de Decizia nr. 62 din 18.01.2007 a Curţii Constituţionale11; există şi o protejare a dreptului
la demnitate prin art. 15 al O.G. nr. 137/2000, în mod similar accesibilă (prin publicarea în
Monitorul Oficial al României), cu sancţiuni evidente.
Legitimitatea sancţionării este dată prin nevoia de a proteja, în principal, reputaţia şi
drepturile altora, dar se poate invoca, spre exemplu, şi siguranţa publică, apărarea ordinii,
protecţia moralei etc.
Necesitatea restrângerii într-o societate democratică este elementul cel mai subiectiv din analiza
CEDO. Având în vedere acest fapt, CEDO a elaborat un set de principii aplicabile în domeniu:
a) libertatea de exprimare constituie unul din fundamentele esenţiale ale societăţii
democratice, şi una dintre condiţiile de bază ale progresului societăţii şi ale
autorealizării individuale (Handyside împotriva Regatului Unit, nr. 5493/72, 7
decembrie 1976, § 49; Glimmerveen şi Hagenbeek împotriva Olandei, 8348/78 şi
8406/78, 11 octombrie 1979; Lingens împotriva Austriei, nr. 9815/82, 8 iulie 1986, §
41; Castells împotriva Spaniei, nr. 11798/85, 23 aprilie 1992, § 42; Otto-PremingerInstitute împotriva Austriei, nr. 13470/87, 20 septembrie 1994, § 49; Jersild
împotriva Danemarcei [Marea Cameră], nr. 15890/89, 23 septembrie 1994, § 31;
Wingrove împotriva Regatului Unit, nr. 19/1995/525/611, 25 noiembrie 1996, § 52;
Incal împotriva Turciei, nr. 41/1997/825/1031, 9 iunie 1998, § 46; Fressoz şi Roire
împotriva Franţei [Marea Cameră], nr. 29183/95, 21 ianuarie 1999, § 45; Ceylan
împotriva Turciei [Marea Cameră], nr. 23556/94, 8 iulie 1999, § 74; Erdoğdu şi Ince
împotriva Turciei, nr. 25067/94 şi 25068/94, 8 iulie 1999, § 47; Gerger împotriva
Turciei, nr 24919/94, 8 iulie 1999, § 46; Sürek şi Özdemir împotriva Turciei, nr.
23927/94 şi nr. 24277/94, 8 iulie 1999, § 57/i; Sürek împotriva Turciei nr. 1, nr.
26682/95, 8 iulie 1999, § 58; Sürek împotriva Turciei nr. 4, nr. 24762/94, 8 iulie
1999, § 54; Okçuoğlu împotriva Turciei, nr 24246/94, 8 iulie 1999, § 43/i; Öztürk
împotriva Turciei [Marea Cameră], nr. 22479/93, 28 septembrie 1999, § 64; Nilsen
şi Johnsen împotriva Norvegiei [Marea Cameră], nr. 23118/93, 25 noiembrie 1999,
§ 43; Şener împotriva Turciei, nr. 26680/95, 18 iulie 2000, § 39; Karkin împotriva
������������������������������������������������������������������������������������������
CEDO a constatat aceste aspecte referitor la legislaţia din România, atât cu privire la Codul penal, art 205-207, cât şi cu
privire la Codul civil, art. 998 şi 999 (Constantinescu împotriva României, nr. 28871/95, 27 iunie 2000, § 68; Cumpănă
şi Mazăre împotriva României, nr. 33348/96, 17 decembrie 2004, § 86; Boldea împotriva României, nr. 19997/02, 15
februarie 2007, § 50; Stângu şi Scutelnicu împotriva României, nr. 53899/00, 31 ianuarie 2006, § 44).
���������������������������������������������������������������������������������
Conform acestei decizii dreptul la demnitate este una dintre valorile supreme: „Obiectul juridic al infracţiunilor de
insultă şi calomnie, prevăzute de art. 205 şi, respectiv, art. 206 din Codul penal, îl constituie demnitatea persoanei,
reputaţia şi onoarea acesteia. Subiectul activ al infracţiunilor analizate este necircumstanţiat, iar săvârşirea lor se
poate produce direct, prin viu grai, prin texte publicate în presa scrisă sau prin mijloacele de comunicare audiovizuale.
Indiferent de modul în care sunt comise şi de calitatea persoanelor care le comit — simpli cetăţeni, oameni politici, ziarişti
etc. —, faptele care formează conţinutul acestor infracţiuni lezează grav personalitatea umană, demnitatea, onoarea şi
reputaţia celor astfel agresaţi. Dacă asemenea fapte nu ar fi descurajate prin mijloacele dreptului penal, ele ar conduce
la reacţia de facto a celor ofensaţi şi la conflicte permanente, de natură să facă imposibilă convieţuirea socială, care
presupune respect faţă de fiecare membru al colectivităţii şi preţuirea în justa măsură a reputaţiei fiecăruia. De aceea,
valorile menţionate, ocrotite de Codul penal, au statut constituţional, demnitatea omului fiind consacrată prin art.1 alin.
(3) din Constituţia României ca una dintre valorile supreme.”
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Turciei, nr. 43928/98, 23 septembrie 2003, § 27; Erdoğdu împotriva Turciei, nr.
25723/94, 15 iunie 2000, § 52; Şener împotriva Turciei, nr. 26680/95, 18 iulie 2000,
§ 39; İbrahim Aksoy împotriva Turciei, nr. 28635/95, 30171/96 şi 34535/97, 10
octombrie 2000, § 51; E.K. împotriva Turciei, nr 28496/95, 7 februarie 2002, § 69;
Gündüz împotriva Turciei, nr. 35071/97, 4 decembrie 2003, § 37);
b) libertatea de exprimare nu vizează doar informaţiile sau ideile primite favorabil
sau considerate a fi inofensive sau indiferente, ci şi cele care ofensează, şochează
sau incomodează statul sau orice parte a populaţiei; acestea sunt cerinţele pluralismului, toleranţei şi înţelegerii, fără de care nu poate exista o societate democratică;
libertatea de exprimare are şi excepţii, dar care trebuie interpretate în mod strict,
iar necesitatea oricărei restrângeri trebuie stabilite în mod convingător (Handyside
împotriva Regatului Unit, nr. 5493/72, 7 decembrie 1976, § 49; Glimmerveen şi
Hagenbeek împotriva Olandei, 8348/78 şi 8406/78, 11 octombrie 1979; Castells
împotriva Spaniei, nr. 11798/85, 23 aprilie 1992, § 42; Otto-Preminger-Institute
împotriva Austriei, nr. 13470/87, 20 septembrie 1994, § 49; Incal împotriva Turciei, nr. 41/1997/825/1031, 9 iunie 1998, § 46; Fressoz şi Roire împotriva Franţei
[Marea Cameră], nr. 29183/95, 21 ianuarie 1999, § 45; Ceylan împotriva Turciei
[Marea Cameră], nr. 23556/94, 8 iulie 1999, § 74; Erdoğdu şi Ince împotriva Turciei,
nr. 25067/94 şi 25068/94, 8 iulie 1999, § 47; Gerger împotriva Turciei, nr 24919/94,
8 iulie 1999, § 46; Sürek şi Özdemir împotriva Turciei, nr. 23927/94 şi nr. 24277/94,
8 iulie 1999, § 57/ii; Okçuoğlu împotriva Turciei, nr 24246/94, 8 iulie 1999, § 43/i;
Öztürk împotriva Turciei [Marea Cameră], nr. 22479/93, 28 septembrie 1999, § 64;
Nilsen şi Johnsen împotriva Norvegiei [Marea Cameră], nr. 23118/93, 25 noiembrie 1999, § 43; Erdoğdu împotriva Turciei, nr. 25723/94, 15 iunie 2000, § 52; Şener împotriva Turciei, nr. 26680/95, 18 iulie 2000, § 39; Şener împotriva Turciei,
nr. 26680/95, 18 iulie 2000, § 39/i; E.K. împotriva Turciei, nr 28496/95, 7 februarie
2002, § 69; Karkin împotriva Turciei, nr. 43928/98, 23 septembrie 2003, § 27);
c) exercitarea libertăţii de exprimare comportă obligaţii şi responsabilităţi (Handyside împotriva Regatului Unit, nr. 5493/72, 7 decembrie 1976, § 49; Glimmerveen
şi Hagenbeek împotriva Olandei, 8348/78 şi 8406/78, 11 octombrie 1979); astfel,
între altele, în contextul opiniilor religioase şi credinţelor este legitimat să se includă
obligaţia de a evita pe cât se poate expresii care, în mod gratuit, ofensează alţii, profanează sau care reprezintă o ingerinţă în drepturile lor, care astfel nu contribuie la
orice formă de dezbatere publică capabilă de a duce la un progres al relaţiilor umane;
statele au o marjă de apreciere când reglementează libertatea de exprimare în relaţie
cu afirmaţii care ofensează convingerile personale, în special cele morale sau religioase (Otto-Preminger-Institute împotriva Austriei, nr. 13470/87, 20 septembrie
1994, § 49; Wingrove împotriva Regatului Unit, nr. 19/1995/525/611, 25 noiembrie 1996, § 52; Gündüz împotriva Turciei, nr. 35071/97, 4 decembrie 2003, § 37);
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d) în cazul moralităţii nu este posibil să se ajungă la un concept uniform european
privind semnificaţia religiei în societate; chiar şi în interiorul unui stat pot exista
variaţii ale conceptului; prin urmare nu este posibil să se ajungă la o definiţie comprehensivă privind ce reprezintă o limitare permisibilă a libertăţii de exprimare
dacă exprimarea se îndreaptă împotriva sentimentului religios al altora; o marjă de
apreciere trebuie lăsat prin urmare autorităţilor naţionale în a stabili necesitatea
unei astfel de limitări; această situaţie însă nu exclude o supervizare din partea
CEDO (Otto-Preminger-Institute împotriva Austriei, nr. 13470/87, 20 septembrie 1994, § 50; Wingrove împotriva Regatului Unit, nr. 19/1995/525/611, 25
noiembrie 1996, § 58);
e) îndatoririle şi responsabilităţile legate de exercitarea libertăţii de exprimare au
o semnificaţie specială în situaţii de conflict sau de tensiuni, o grijă particulară
trebuie manifestată faţă de vehicularea prin presă a limbajului urii sau a promovării
violenţei (Sürek şi Özdemir împotriva Turciei, nr. 23927/94 şi nr. 24277/94, 8 iulie
1999, § 63; Sürek împotriva Turciei nr. 4, nr. 24762/94, 8 iulie 1999, § 60; Şener
împotriva Turciei, nr. 26680/95, 18 iulie 2000, § 42)
f) toleranţa şi respectarea demnităţii umane constituie fundamentul democraţiei şi
societăţii pluraliste, prin urmare este necesar ca în societăţile democratice să se sancţioneze sau chiar să se prevină orice formă de de expresii care diseminează, incită,
promovează sau justifică ura bazată pe intoleranţă, cu condiţia ca orice formalitate,
condiţie, restricţie sau amendă impusă să fie proporţională cu legitimitatea invocată
(Gündüz împotriva Turciei, nr. 35071/97, 4 decembrie 2003, § 40);
g) art. 17 al Convenţiei previne ca grupurile totalitare sau persoanele care incită
la ură rasială să exploateze în propriul interes principiile enunţate, întrucât scopul
acestor grupări este de a distruge drepturile şi libertăţile; această prevedere se
referă şi la activităţile politice (Glimmerveen şi Hagenbeek împotriva Olandei,
8348/78 şi 8406/78, 11 octombrie 1979; Ohensberger împotriva Austriei, nr.
21318/93, 2 septembrie 1994);
h) abuzul cu libertatea de exprimare nu este combatibil cu democraţia şi drepturile
omului, încalcă drepturile altora (Witzsch împotriva Germaniei, nr. 7485/03, 13
decembrie 2005);
i) anumite expresii concrete reprezintă un limbaj al urii, care pot insulta indivizi
sau grupuri de persoane, iar aceste expresii nu se bucură de protecţia articolului
10 al Convenţiei (Jersild împotriva Danemarcei [Marea Cameră], nr. 15890/89,
23 septembrie 1994, § 35; Gündüz împotriva Turciei, nr. 35071/97, 4 decembrie
2003, § 41);
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j) atacurile vehemente împotriva grupurilor religioase sau etnice sunt incompatibile
cu valorile proclamate şi garantate de Convenţie, şi anume toleranţa, pacea socială
şi nediscriminarea (Norwood împotriva Regatului Unit, nr. 23131/03, 16
noiembrie 2004, Ivanov împotriva Rusiei, nr. 35222/04, 20 februarie 2007);
k) se poate invoca necesitatea restrângerii libertăţii de exprimare în situaţia în care
există o nevoie publică urgentă; statele au o anumită marjă de apreciere privind existenţa nevoii, dar această apreciere se completează cu supervizarea europeană atât a
legislaţiei cât şi a modului de aplicare al legislaţiei de instanţele independente; CEDO
este împuternicită să ofere interpretarea în ce măsură restricţia sau sancţionarea este
reconciliabilă cu libertatea de exprimare (Handyside împotriva Regatului Unit, nr.
5493/72, 7 decembrie 1976, § 49; Lingens împotriva Austriei, nr. 9815/82, 8 iulie
1986, § 39; Otto-Preminger-Institute împotriva Austriei, nr. 13470/87, 20 septembrie 1994, § 50; Wingrove împotriva Regatului Unit, nr. 19/1995/525/611, 25
noiembrie 1996, § 53; Incal împotriva Turciei, nr. 41/1997/825/1031, 9 iunie 1998,
§ 52; Lehideux şi Isorni împotriva Franţei, nr 55/1997/839/1047, 23 semptembrie
1998, § 51; Fressoz şi Roire împotriva Franţei [Marea Cameră], nr. 29183/95, 21
ianuarie 1999, § 45; Ceylan împotriva Turciei [Marea Cameră], nr. 23556/94, 8 iulie
1999, § 74; Erdoğdu şi Ince împotriva Turciei, nr. 25067/94 şi nr. 25068/94, 8 iulie
1999, § 47; Gerger împotriva Turciei, nr 24919/94, 8 iulie 1999, § 46; Sürek şi Özdemir împotriva Turciei, nr. 23927/94 şi nr. 24277/94, 8 iulie 1999, § 57/iii; Sürek
împotriva Turciei nr. 1, nr. 26682/95, 8 iulie 1999, § 58; Sürek împotriva Turciei
nr. 4, nr. 24762/94, 8 iulie 1999, § 54; Okçuoğlu împotriva Turciei, nr 24246/94,
8 iulie 1999, § 43/ii; Öztürk împotriva Turciei [Marea Cameră], nr. 22479/93, 28
septembrie 1999, § 64; Nilsen şi Johnsen împotriva Norvegiei [Marea Cameră],
nr. 23118/93, 25 noiembrie 1999, § 43; News Verlags Gmbh & CoKG împotriva Austriei, nr. 31457/96, 11 ianuarie 2000, § 52; Erdoğdu împotriva Turciei, nr.
25723/94, 15 iunie 2000, § 53; Şener împotriva Turciei, nr. 26680/95, 18 iulie 2000,
§ 39; Şener împotriva Turciei, nr. 26680/95, 18 iulie 2000, § 39; İbrahim Aksoy împotriva Turciei, nr. 28635/95, 30171/96 şi 34535/97, 10 octombrie 2000, § 53; E.K.
împotriva Turciei, nr 28496/95, 7 februarie 2002, § 71; Karkin împotriva Turciei, nr.
43928/98, 23 septembrie 2003, § 29-30; Gündüz împotriva Turciei, nr. 35071/97, 4
decembrie 2003, § 38);
l) în exercitarea supervizării, CEDO analizează atât conţinutul cât şi contextul afirmaţiilor în cauză; restrângerea trebuie să fie proporţională cu legitimitatea restrângerii, autorităţile trebuie să justifice relevanţa şi suficienţa lor (Jersild împotriva
Danemarcei [Marea Cameră], nr. 15890/89, 23 septembrie 1994, § 31; Incal
împotriva Turciei, nr. 41/1997/825/1031, 9 iunie 1998, § 52; Lehideux şi Isorni
împotriva Franţei, nr 55/1997/839/1047, 23 semptembrie 1998, § 51; Fressoz şi
Roire împotriva Franţei [Marea Cameră], nr. 29183/95, 21 ianuarie 1999, § 45;
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Erdoğdu şi Ince împotriva Turciei, nr. 25067/94 şi 25068/94, 8 iulie 1999, § 47;
Gerger împotriva Turciei, nr 24919/94, 8 iulie 1999, § 46; Sürek împotriva Turciei
nr. 1, nr. 26682/95, 8 iulie 1999, § 58; Sürek împotriva Turciei nr. 4, nr. 24762/94,
8 iulie 1999, § 54; Okçuoğlu împotriva Turciei, nr 24246/94, 8 iulie 1999, § 43/iii;
Öztürk împotriva Turciei [Marea Cameră], nr. 22479/93, 28 septembrie 1999, § 64;
Nilsen şi Johnsen împotriva Norvegiei [Marea Cameră], nr. 23118/93, 25 noiembrie 1999, § 43; News Verlags Gmbh & CoKG împotriva Austriei, nr. 31457/96,
11 ianuarie 2000, § 52; Şener împotriva Turciei, nr. 26680/95, 18 iulie 2000, § 39);
trebuie să existe o proporţionalitate între impactul afirmaţiei sancţionate şi sancţiune (Lingens împotriva Austriei, nr. 9815/82, 8 iulie 1986, § 40; Gerger împotriva
Turciei, nr 24919/94, 8 iulie 1999, § 50; Şener împotriva Turciei, nr. 26680/95,
18 iulie 2000, § 39); orice formalitate, condiţie, restricţie sau penalitate impusă
considerată a fi necesară înr-o societate democratică pentru sancţionarea sau chiar
prevenirea atacurilor indecente asupra obiectelor veneraţiei religioase trebuie să
fie proporţionată cu scopul legitim urmărit (Otto-Preminger-Institute împotriva
Austriei, nr. 13470/87, 20 septembrie 1994, § 49);
m) Convenţia nu lasă prea mult spaţiu restricţiilor în domeniul discursurilor politice
sau discursurilor care ating interesul general; permisivitatea privind criticile faţă de
guvern trebuie să fie mai pronunţată decât privind cetăţeni privaţi, chiar şi politicieni; într-un sistem democratic acţiunile guvernului trebuie urmărite îndeaproape
nu doar de către autorităţile legislative şi judiciare, dar şi de opinia publică; poziţia dominantă ce ocupă guvernul îi recomandă să nu utilizeze sancţiunile penale,
întrucât are alte posibilităţi de a răspunde la atacuri şi critici injuste; autorităţilor
competente ale statului rămân suficiente posibilităţi de a adopta, în calitatea lor
de garanţi ai ordinii publice, măsuri de sancţionare adecvate fără ca acestea să devină excesive; totuşi în situaţia în care afirmaţiile incită la violenţă împotriva unor
persoane sau oficiali ori împotriva unui segment al societăţii, autorităţile statului
se bucură de o apreciere mai largă când examinează necesitatea restrângerii libertăţii de exprimare (Castells împotriva Spaniei, nr. 11798/85, 23 aprilie 1992, § 42;
Wingrove împotriva Regatului Unit, nr. 19/1995/525/611, 25 noiembrie 1996,
§ 58; Incal împotriva Turciei, nr. 41/1997/825/1031, 9 iunie 1998, § 54; Gerger
împotriva Turciei, nr 24919/94, 8 iulie 1999, § 46; Sürek şi Özdemir împotriva
Turciei, nr. 23927/94 şi nr. 24277/94, 8 iulie 1999, § 60; Sürek împotriva Turciei
nr. 1, nr. 26682/95, 8 iulie 1999, § 61; Sürek împotriva Turciei nr. 4, nr. 24762/94,
8 iulie 1999, § 57; Okçuoğlu împotriva Turciei, nr 24246/94, 8 iulie 1999, § 46;
Erdoğdu împotriva Turciei, nr. 25723/94, 15 iunie 2000, § 62; Şener împotriva Turciei, nr. 26680/95, 18 iulie 2000, § 40; İbrahim Aksoy împotriva Turciei,
nr. 28635/95, 30171/96 şi 34535/97, 10 octombrie 2000, § 52; E.K. împotriva Turciei, nr 28496/95, 7 februarie 2002, § 70; Karkin împotriva Turciei, nr. 43928/98,
23 septembrie 2003, § 28);
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n) libertatea de exprimare are o importanţă specială pentru politicieni sau persoanele alese ca reprezentanţii unui electorat, care trebuie să-şi atragă atenţia asupra
preocupării lor; limitarea libertăţii de exprimare pentru un politician aflat în opoziţie sau pentru un parlamentar solicită un examen mai temeinic din partea CEDO
(Castells împotriva Spaniei, nr. 11798/85, 23 aprilie 1992, § 42; Incal împotriva
Turciei, nr. 41/1997/825/1031, 9 iunie 1998, § 46);
o) fără dubii, libertatea discursului politic nu este absolut prin natura sa, statele pot
introduce restricţii şi sancţiuni, CEDO având rolul final de a analiza compatibilitatea
acestor măsuri cu libertatea de exprimare (Incal împotriva Turciei, nr.
41/1997/825/1031, 9 iunie 1998, § 53)
p) presa joacă un rol esenţial într-o societate democratică; deşi nu trebuie să treacă
de anumite limite, cum ar fi privind securitatea naţională, integritatea teritorială,
ameninţarea cu violenţă, prevenirea dezordinii şi criminalităţii, respectarea
reputaţiei şi drepturilor altora, necesitatea de a preveni transmiterea unor informaţii
confidenţiale, are sarcina de a oferi — într-o manieră conformă cu obligaţiile şi
responsabilităţile sale — informaţi şi idei de interes public, în particular în chestiuni
politice, inclusiv cele care divid societatea dar şi cele care prezintă justiţia; libertatea
presei reprezintă unul din cele mai bune posibilităţi de a crea o opinie privind ideile
şi atitudinile liderilor politici; libertatea jurnalistică acoperă posibila recurgere la un
grad de exagerare, chiar şi provocare (Lingens împotriva Austriei, nr. 9815/82, 8
iulie 1986, § 41-42; Castells împotriva Spaniei, nr. 11798/85, 23 aprilie 1992, § 42;
De Haes şi Gijsels împotriva Belgiei, nr. 19983/92, 24 februarie 1997, § 37; Fressoz
şi Roire împotriva Franţei [Marea Cameră], nr. 29183/95, 21 ianuarie 1999, § 45;
Sürek şi Özdemir împotriva Turciei, nr. 23927/94 şi nr. 24277/94, 8 iulie 1999, §
58; Sürek împotriva Turciei nr. 1, nr. 26682/95, 8 iulie 1999, § 59; Sürek împotriva
Turciei nr. 4, nr. 24762/94, 8 iulie 1999, § 55; Okçuoğlu împotriva Turciei, nr
24246/94, 8 iulie 1999, § 44; Erdoğdu împotriva Turciei, nr. 25723/94, 15 iunie
2000, § 52; Şener împotriva Turciei, nr. 26680/95, 18 iulie 2000, § 41);
q) presa nu are doar dreptul ci şi obligaţia de a prezenta informaţii de interes
public conform dreptului publicului de a primi aceste informaţii (Jersild împotriva
Danemarcei [Marea Cameră], nr. 15890/89, 23 septembrie 1994, § 31);
r) nu se protejează doar informaţia în sine, dar şi forma prin care se aduce la
cunoştinţa opiniei publice (Jersild împotriva Danemarcei [Marea Cameră], nr.
15890/89, 23 septembrie 1994, § 31);
s) stabilirea pedepselor este în principiu de competenţa instanţelor naţionale, CEDO
consideră totuşi că aplicarea pedepsei închisorii pentru o infracţiune în domeniul presei
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nu este compatibilă cu libertatea de exprimare a jurnaliştilor, decât în circumstanţe
excepţionale, mai ales atunci când au fost grav afectate alte drepturi fundamentale,
ca de exemplu în cazul utilizării limbajului urii sau incitării la violenţă (Cumpănă şi
Mazăre împotriva României, nr. 33348/96, 17 decembrie 2004, § 115);
t) principiile privind libertatea de exprimare vizează şi funcţionarii publici, deşi este
legitimat ca statul să impună faţă de ei obligaţia discreţiei, ţinând cont de statutul
lor special (Ahmed şi alţii împotriva Regatului Unit, nr. 65/1997/849/1056, 2
septembrie 1998, § 56).
În general cazurile în care persoanele au utilizat limbajul urii nu au trecut de controlul
admisibilităţii. Dacă limbajul urii a vizat grupuri de persoane (comunităţi etnice sau religioase)
CEDO nu a considerat că sancţionarea penală (chiar cu închisoare) a acestor fapte ar reprezenta
o limitare excesivă a libertăţii de exprimare, indiferent dacă cel în cauză are calitatea de politician
sau de jurnalist; dacă însă a vizat politica guvernelor, CEDO a considerat că o condamnare
penală este o limitare prea severă a drepturilor asigurate de art. 10 al Convenţiei. Aceste soluţii,
la prima vedere ar fi inexplicabile din punctul de vedere al legitimităţii restrângerii drepturilor:
„doar” protejarea drepturilor altora în primul caz (dacă limbajul urii a vizat grupuri de persoane),
protejarea securităţii statului, a integrităţii teritoriale, prevenirea criminalităţii în cel de-al doilea
(dacă afirmaţiile au fost injurioase la adresa guvernului). Justificarea rezidă în vulnerabilitatea şi
sensibilitatea comunităţilor etnice sau religioase; guvernele au suficiente mijloace la dispoziţie
de a combate afirmaţiile negative, nu trebuie să facă uz de sancţiuni penale sau alte sancţiuni
severe cum ar fi interdiciţia apariţiei unor publicaţii.
În hotărârile sale CEDO nu se bazează doar pe Convenţie, se referă şi la Carta Naţiunilor
Unite (paragraful 2 din Preambul, art. 1 alin. 3, art. 13 alin. 1, art. 55 lit. c şi art. 76 lit. c),
Declaraţia universală a drepturilor omului (art. 1, 2 şi 7), Convenţia internaţională privind
drepturile civile şi politice (art. 2 alin. 1, art. 20 alin. 2, art. 26), Convenţia internaţională
privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (art. 4 şi 5), Recomandarea
nr. R (97) 20 a comitetului de miniştri către statele membre cu privire la „discursul de
ură”, Recomandarea de politică generală nr. 7 privind legislaţia naţională referitoare la
combaterea rasismului şi a discriminării rasiale.
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Încălcarea dreptului la demnitate
• Obiectul petiţiei: Includerea, într-un manual şcolar, al Adunării Spirituale
Naţionale a Bahá’ílor din România la secte care fac prozelitism, descrise în
general ca fiind fie de origine protestantă sau neo-protestantă fie cu elemente ezoterice de origine asiatică, care sunt „unelte ale Satanei sau porţi ale
iadului”, practică un „prozelitism insistent”, reprezintă „pericol pentru socie52

tate”, fiind un „fenomen combătut în societate”, adoptă „mijloace nedemne
de evanghelie”, fiind o „grupare sectară interzisă în occident”, cu misiune
înşelătoare şi „afectează familia şi comunitatea bisericii”, foloseşte metode
de „îndoctrinare, mituire, şantaj, exploatare a sărăciei, fanatism”. Decizie:
manualul a încălcat dreptul la demnitate al comunităţii de religie Bahá’í. (Hotărârea nr. 279/02.10.2007)
• Obiectul petiţiei: Articolul „M-am săturat de ţigani”, în care se afirmă
următoarele: „Fără a fi rasist, fără a instiga, fără a vrea să-mi ridic în cap
sutele de organizaţii, îndrăznesc să cred, bunăoară, că într-o ţară liberă am
voie să afirm răspicat: m-am săturat de ţigani [...] Eu, român în ţara mea,
n-am voie să spun sus şi tare, public, că mi se face rău, că îmi vine să vomit
când se urcă în staţia Pădurii muierile alea jegoase, libidinoase, cu puradei
care se cacă pe ei şi cu bărbaţii duhnind a votcă infectă, fiinţele acelea dezgustătoare care îşi trimit plozii să cerşească prin tramvaie, în timp ce ele
supervizează, din spate, buna desfăşurare a acţiunii. Eu, român în ţara mea,
fără să fiu nici extremist, nici naţionalist, nu mai am voie să-mi strig mânia
faţă de o minoritate care, prin stilul de viaţă, ne face de ruşine în Europa
şi aiurea, ne spurcă oraşele, ne tulbură cu lipsa groaznică de civilitate şi
ne demonstrează ceas de ceas, clipă de clipă, că Darwin avea dreptate, că
din maimuţă ne tragem şi poate, mai grav, spre maimuţă înaintăm. M-am
săturat de cetăţenii ăştia policromi, perfizi, avorturi ale societăţii, vicleni
până peste poate, m-am săturat să tot tac molfăind îndemnurile la toleranţă etnică.” Decizie: articolul a încălcat dreptul la demnitate al persoanelor
aparţinând comunităţii rome. (Hotărârea nr. 416/28.11.2007)
• Obiectul petiţiei: Adresarea unor cuvinte jignitoare („ţigani jegoşi”, „ciorilor,
ţiganilor”, „ţiganilor, spurcaţilor, nespălaţilor, hoţilor, bandiţilor”, „aţi venit
cu şatra, cu cortul, nu aveţi gust, needucaţilor”) la adresa romilor din partea
unui vecin. Decizie: afirmaţiile au încălcat dreptul la demnitate al petentului.
(Hotărârea nr. 101/18.02.2008)
• Obiectul petiţiei: Lezarea demnităţii pe criteriul naţionalităţii şi religiei,
prin următoarele afirmaţii venite din partea unui coleg consilier judeţean:
„[aparţine] unei minorităţi extrem de obraznice şi virulente”, „manifestă ură
faţă de poporul român”). Decizie: afirmaţiile au încălcat dreptul la demnitate
al petentului. (Hotărârea nr. 103/18.02.2008)
• Obiectul petiţiei: Solicitare din partea unui primar de a nu permite accesul
romilor în căminul cultural pentru că ei ar murdări sala. Decizie: afirmaţiile au
încălcat dreptul la demnitate al romilor. (Hotărârea nr. 146/27.02.2008)
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• Obiectul petiţiei: Prezentarea unor caricaturi antisemite şi articole cu caracter antisemit, conform cărora evreii poartă vina pentru toate necazurile
maghiarimii. Decizie: afirmaţiile au încălcat dreptul la demnitate al evreilor.
(Hotărârea nr. 208/20.02.2008)
• Obiectul petiţiei: Adresarea următoarelor cuvinte de către un angajat al unui
magazin: „F... de ciori, ieşiţi afară!”; „Afară toate ciorile! Eu şi cu fratele meu
o să fac în aşa fel încât să nu mai prind un ţigan pe aici!” Decizie: afirmaţiile
au încălcat dreptul la demnitate al personalor aparţinând comunităţii rome.
(Hotărârea nr. 470/22.07.2008)
• Obiectul petiţiei: Afiş electoral care prezintă semnul internaţional al
persoanelor cu dizabilităţi locomotorii şi utilizează sloganul „Ridică-te şi
Alege!”. Decizie: afişul a încalcat dreptul la demnitate al persoanelor cu
dizabilităţi. (Hotărârea nr. 388/08.07.2008)
• Obiectul petiţiei: Prezentarea unei persoane de religie mozaică într-o
caricatură care îl arată ca un evreu tradiţional, cu pălărie şi barbă lungă, iar
într-o altă caricatură îmbrăcată în uniformă nazistă. Decizie: publicaţia a
încalcat dreptul la demnitate al persoanelor aparţinând comunităţii evreieşti.
(Hotărârea nr. 338/04.08.2008)
• Obiectul petiţiei: Încălcarea demnităţii prin împărţirea primei unui comisar
şef de poliţie între subalterni, pe motivul că el a fost prea des în concediu
de boală. Decizie: „Orice faptă de discriminare reprezintă pentru victimă o
atingere a dreptului la demnitate. Este normal ca petentul, comisar şef de
poliţie, să resimtă împărţirea primei acordate lui între agenţi de poliţie ca
afectând dreptul lui la demnitate, dar faptele se înscriu în cele arătate la art.
2 alin. 4 (comportament activ care prin efectele sale supune unui tratament
degradant o persoană) şi nu la cele arătate la art 15 al O.G. nr. 137/2000,
republicat.” (Hotărârea nr. 567/13.11.2008)
• Obiectul petiţiei: Adresarea următoarelor cuvinte unui copil: „măi ţigancă,
tu pui mâna pe copilul meu?”, „ţiganca dracului, îţi sparg capul”. Decizie:
afirmaţiile au încălcat dreptul la demnitate al persoanei în cauză. (Hotărârea
nr. 114/24.02.2009)
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PROCEDURILE DE SOLUŢIONARE
ALE CAZURILOR DE DISCRIMINARE
1. Discriminarea ca faptă penală
1.1. Fapta de discriminare sancţionată penal
Conform Codului penal, art. 247: „Îngrădirea, de către un funcţionar public, a folosinţei sau
a exerciţiului drepturilor unei persoane ori crearea pentru aceasta a unei situaţii de inferioritate
pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă
politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau
infecţie HIV/SIDA, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.”

1.2. Fapte penale ce pot avea caracter de discriminare
Unele dintre faptele definite de O.G. nr. 137/2000 ca fiind discriminare ce se sancţionează
contravenţional pot fi regăsite, altfel formulate, şi în Codul penal:
• hărţuirea: „Hărţuirea unei persoane prin ameninţare sau constrângere, în scopul de a obţine
satisfacţii de natură sexuală, de către o persoană care abuzează de autoritatea sau influenţa
pe care i-o conferă funcţia îndeplinită la locul de muncă se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amendă.” (Codul penal, art. 2031); „Constituie hărţuire şi se sancţionează
contraventional orice comportament pe criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie,
categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizată,
vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui
cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv.” (O.G. nr. 137/2000, art. 2 alin. 5);
• încălcarea demnităţii: „(1) Atingerea adusă onoarei ori reputaţiei unei persoane prin
cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la batjocură, se pedepseşte
cu amendă. (2) Aceeaşi pedeapsă se aplică şi în cazul când se atribuie unei persoane un defect,
boală sau infirmitate care, chiar reale de-ar fi, nu ar trebui relevate.” (Codul penal, Insulta,
art. 205, alin. 1 şi 2); „(1) Afirmarea sau imputarea în public, prin orice mijloace, a unei fapte
determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevarată, ar expune acea persoană
la o sancţiune penală, administrativă sau disciplinară, ori dispreţului public, se pedepseşte
cu amendă de la 2.500.000 lei la 130.000.000 lei.” (Codul penal, Calomnia, art. 206, alin. 1);
„(1) Întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană, de către un funcţionar public
în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu
amendă.” (Codul penal, Purtarea abuzivă, art. 250, alin. 1); „Instigarea la ură pe temei de
rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică,
convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie
HIV/SIDA se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.” (Codul penal,
Instigarea la discriminare, art. 317); „Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe,
dacă fapta nu intra sub incidenţa legii penale, orice comportament manifestat în public, având
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caracter de propagandă naţionalist-şovină, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel
comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de
intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane,
unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acestora la o anumită rasă,
naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile,
sexul sau orientarea sexuală a acestuia.” (O.G. nr. 137/2000, art. 15).

1.3. Motivaţia discriminatorie ca agravantă a faptei penale
Codul penal al României, la art. 75 alin. 1 lit. c1 prevede ca împrejurare ce constituie
circumstanţa agravantă „săvârşirea infracţiunii pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă,
religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, convingeri, avere, origine socială,
vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA”.

1.4. Limitarea faptei de discriminare ca fiind penală
Conform art. 17 al Codului penal, „infracţiune este fapta care prezintă pericol social,
săvârşita cu vinovăţie şi prevăzuta de legea penală”.
În consecinţă, dacă o faptă dintre cele prevăzute de Codul penal nu reprezintă pericol
social sau nu s-a săvârşit cu vinovăţie, nu reprezintă infracţiune, dar se poate sancţiona
contravenţional.
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Faptele sesizate sunt de natură penală şi nu contravenţională
• Obiectul petiţiei: petentul a arătat că în timp ce familia lui a fost înjurată de
un vecin datorită apartenenţei sale etnice (rome), fiica lui a fost lovită în cap
cu un borcan aruncat de la etaj de acelaşi vecin. Decizie: „În speţa dedusă
soluţionării, suntem de opinie că subsecvent împrejurărilor de fapt, se pun
în evidenţă aspecte care pot îmbrăca în mod singular şi individualizat forma
unei fapte prevăzute şi sancţionate de lege distinct, agravată de săvârşirea
pe temei de rasă sau etnie şi atrage după sine răspunderea juridică, în speţă,
o eventuală răspundere penală. Competenţa de soluţionare a acestor aspecte
revenine organelor de urmărire penală, respectiv instanţelor de judecată.”
(Hotărârea nr. 466/18.12.2007)
• Obiectul petiţiei: petentul a arătat că fiica ei, minoră şi cu dizabilitate mintală,
a fost abuzată sexual. Decizie: „Colegiul Director constată că faptele sesizate
de petent (fiind fapte de natură penală) nu intră în competenţa materială
a CNCD, care poate soluţiona în exclusivitate fapte contravenţionale.”
(Hotărârea nr. 673/09.12.2008)
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1.5. Procedura penală

În cazurile penale în care se invocă discriminarea nu există o procedură specială, se
urmăreşte procedura generală.

2. Discriminarea ca faptă delictuală civilă
2.1. Fapta delictuală civilă

Codului civil are următoarele prevederi relevante:
„Art. 998. Orice faptă a omului, care cauzează altuia prejudiciu, obligă pe acela din a cărui
greşeală s-a ocazionat, a-l repara.
Art. 999. Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar şi de
acela ce a cauzat prin neglijenţa sau prin imprudenţa sa.
Art. 1000. Suntem asemenea responsabili de prejudiciul cauzat prin fapta persoanelor pentru
care suntem obligaţi a răspunde sau de lucrurile ce sunt sub paza noastră.
Tatăl şi mama sunt responsabili de prejudiciul cauzat de copiii lor minori ce locuiesc cu dânşii.
Stăpânii şi comitenţii, de prejudiciul cauzat de servitorii şi prepuşii lor în funcţiile ce li s-au
încredinţat.
Institutorii şi artizanii, de prejudiciul cauzat de elevii şi ucenicii lor, în tot timpul ce se găsesc
sub a lor priveghere.
Tatăl si mama, institutorii şi artizanii sunt apăraţi de responsabilitatea arătată mai sus, dacă
probează că n-au putut împiedica faptul prejudiciabil.
[...]
Art. 1003. Când delictul sau cvasi-delictul este imputabil mai multor persoane, aceste persoane
sunt ţinute solidar pentru despăgubire.”
O.G. nr. 137/2000, prin art. 27 alin. 1, prevede în mod expres posibilitatea de a se adresa
direct instanţelor de judecată în cazul unei discriminări: „Persoana care se consideră discriminată
poate formula, în faţa instanţei de judecată, o cerere pentru acordarea de despăgubiri şi
restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare,
potrivit dreptului comun. Cererea [...] nu este condiţionată de sesizarea Consiliului.”

2.2. Procedura specială

În situaţia în care se formulează cerere de chemare în judecată pentru discriminare,
conform O.G. nr. 137/2000 există o procedură specială prin:
• scutirea de taxă judiciară de timbru (art. 27 alin. 1);
• stabilirea termenului pentru întroducerea cererii de 3 ani care curge de la data săvârşirii faptei
sau de la data la care persoana interesată putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei (art. 27 alin. 2);
• citarea obligatorie a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (art. 27 alin.
3), care formulează un punct de vedere pentru instanţă;
• împărţirea sarcinii probei (art. 27 alin. 4, vezi şi Probarea discriminării);
• utilizarea oricărei probe (art. 27 alin. 4, vezi şi Probarea discriminării).
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2.3. Efectele acţiunii

În afară de constatarea faptei delictuale civile, acordarea de despăgubiri, restabilirea
situaţiei anterioare discriminării, anularea situaţiei create prin discriminare, „la cerere,
instanţa poate dispune retragerea sau suspendarea de către autorităţile emitente a
autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice care, printr-o acţiune discriminatorie,
cauzează un prejudiciu semnificativ sau care, deşi cauzează un prejudiciu redus, încalcă în
mod repetat prevederile prezentei ordonanţe.” (O.G. nr. 137/2000, art. 27 alin. 5).

2.4. Concomitenţa acţiunii civile şi petiţiei adresate către CNCD

Conform deciziilor instanţelor în domeniu, victimele discriminării se pot adresa atât
instanţelor de judecată cât şi Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, având
în vedere că instanţele analizează acţiunile din punctul de vedere al faptei delictuale
civile, iar Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării din punctul de vedere al
faptei contravenţionale. Nici instanţele nu sunt ţinute de decizia CNCD, nici CNCD de
hotărârea instanţei civile.

3. Discriminarea ca faptă contravenţională
Faptele de discriminare conforme cu prevederile O.G. nr. 137/2000 se sancţionează
contravenţional.
Petiţiile sunt soluţionate prin hotărâre motivată de Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării, conform unei proceduri specifice (vezi Procedura de soluţionare a petiţiilor).

3.1. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Consiliul Naţioanal pentru Combaterea Discriminării (în continuare CNCD) este autoritatea
de stat în domeniul discriminării, autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub control
parlamentar, garant al respectării şi aplicării principiului nediscriminării.
În vederea combaterii faptelor de discriminare, CNCD îşi exercită atribuţiile în următoarele
domenii:
a) prevenirea faptelor de discriminare;
b) medierea faptelor de discriminare;
c) învestigarea, constatarea şi sancţionarea faptelor de discriminare;
d) monitorizarea cazurilor de discriminare;
e) acordarea de asistenţă de specialitate victimelor discriminării.
CNCD îşi exercită competenţele la sesizarea unei persoane fizice sau juridice ori din oficiu.
Colegiul director al CNCD, compus din 9 membri cu rang de secretar de stat, este organ
colegial, deliberativ şi decizional, responsabil pentru soluţionarea petiţiilor.
Preşedintele CNCD este ales de către Colegiul director dintre cei care au calitatea de
membri, prin vot secret.
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3.2. Procedura de soluţionare a petiţiilor
3.2.1. Petiţia
Sesizarea către CNCD poate fi făcută de victima discriminării, de reprezentantul victimei
(având mandat de reprezentare), de o persoană care are interes legitim în combaterea
discriminării, de o organizaţie neguvernamentală care are ca scop protecţia drepturilor
omului sau care are un interes legitim în combaterea discriminării (O.G. nr. 137/2000, art. 20
alin. 1, art. 28; Procedura internă de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor, art. 5-8, art. 10).
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Persoana interesată
• Obiectul petiţiei: petentul, reprezentantul unui partid politic, a considerat
discriminatorie anunţul de angajare al unei instituţii publice care a condiţionat
participarea la concurs de cunoaşterea limbii maghiare. Decizie: „Pornind
de la formularea repetată din lege «persoana interesată», Colegiul director
consideră că în spiritul O.G. 137/2000, republicată, orice persoană care
are un interes real poate depune petiţie la CNCD. Petentul, având calitate
de deputat, reprezintă interesele unor grupuri de cetăţeni prin mandatul
obţinut, astfel se poate constata că are calitate procesuală activă. În practica
sa, Colegiul director a acordat o interpretare largă noţiunii de «persoană
interesată», cu scopul de a combate cât mai eficient discriminarea unor
grupuri sau comunităţi.” (Hotărârea nr. 43/09.01.2008)
Petiţia trebuie formulată în scris şi transmisă către CNCD printr-un mijloc legal (poştă,
fax, e-mail) sau oral prin notă de audienţă (Procedura internă, art. 9), şi trebuie să cuprindă
(Procedura internă, art. 11):
- datele de identificare ale petentului;
- datele de identificare ale reclamatului;
- descrierea situaţiei de discriminare (obiectul petiţiei, motivele de fapt şi de drept);
- indicarea dovezilor;
- semnătura.
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Petiţia anonimă
• Obiectul petiţiei: Petenta, printr-un e-mail, s-a adresat Preşedinţiei României arătând că este discriminată întrucât cu o medie de intrarea la
academie mai mare (peste 8,50) este studentă cu taxă, fără dreptul de a
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beneficia de cămin, timp ce bărbaţii, cu note mai mici (8,03) sunt studenţi
pe locurile fără taxă. Sesizarea s-a transmis de Preşedinţia României către CNCD spre soluţionare. Petenta nu a răspuns la solicitările CNCD prin
care au fost cerute datele sale de identificare. Decizie: „Clasarea dosarului
conform O.G. 27/2002, datorită lipsei datelor de identificare ale petentei”
(Hotărârea nr. 384/07.11.2007)
Obţinerea datelor personale ale reclamatului
• Obiectul petiţiei: petentul a arătat că fiica ei, minoră şi cu dizabilitate
mintală, a fost abuzată sexual de un angajat CFR, fără să cunoască datele
personale ale respectivului angajat. CNCD s-a adresat către angajator pentru
obţinerea datelor personale, pe care le-a şi primit.
Obţinerea dovezilor
• Obiectul petiţiei: petenta a arătat că este hărţuită la locul de muncă,
indicând numele martorilor şi alte probe ce pot fi obţinute de la angajator.
Faptele sesizate au fost investigate, astfel echipa de investigaţie a obţinut
declaraţii de martori şi documente relevante de la angajator.
Petentul poate renunţa la petiţie (Procedura internă, art. 14).
3.2.2. Acte procedurale anterioare audierii părţilor
După înregistrarea petiţiei, petentul este înştiinţat printr-un răspuns iniţial privind numărul
de dosar şi numele titularului de dosar (Procedura internă, art. 18 alin. 5). Titularul de dosar
este acel membru al Colegiului director, desemnat aleatoriu, care dispune actele procedurale
şi prezintă dosarul cu concluzii la şedinţa de deliberare.
Reclamatului i se comunică copii după petiţie, solicitându-se un punct de vedere din
partea lui. Punctul de vedere trebuie să cuprindă (Procedura internă, art. 38):
- datele de identificare ale reclamatului;
- excepţii de procedură dacă există;
- răspunsuri la capetele de fapt şi de drept ale petiţiei;
- dovezi;
- semnătura.
Titularul de dosar poate dispune efectuarea unei investigaţii (Procedura internă, art.
41 alin. 1), ce se poate desfăşura cu sau fără înştiinţarea prealabilă a persoanelor care
urmează a fi verificate (Procedura internă, art. 42). Aceste persoane, fie persoane fizice
fie juridice (private sau publice), au obligaţia de a pune la dispoziţia echipei de investigaţii orice act care ar putea ajuta la clarificarea obiectivului controlului, să dea informaţii şi
explicaţii verbale sau în scris, să elibereze copiile documentelor solicitate (Procedura in60

ternă, art. 44). Nerespectarea acestor obligaţii atrage după sine sancţiunea contravenţională (O.G. nr. 137/2000, art. 26 alin. 4). În termen de 5 zile de la data finalizării acţiunii
de investigare se întocmeşte în scris raportul de investigaţie (Procedura internă, art. 45).
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Nerespectarea obligaţiei de a se supune investigaţiei
• Obiectul investigaţiei: Primarului şi viceprimarilor din municipiul T. li s-au
solicitat să răspundă la o serie de întrebări privind lipsa informaţiilor de
pe pagina oficială de internet a primăriei şi în limba maghiară. Primarul şi
viceprimarii au fost sancţionaţi contravenţional la plata a câte 500 RON.
3.2.3. Excepţii
Atât persoana reclamată, cât şi membrii Colegiului director, din oficiu, pot ridica
următoarele excepţii (Procedura internă, art. 22, 23, 28, 29, 33, 34):
- excepţia de tardivitatea introducerii petiţiei;
- excepţia necompetenţei vădite;
- excepţia obiectului vădit nefondat sau lipsei obiectului.
Excepţiile se pun în dezbatere, fiind acordat un termen pentru comunicarea punctului
de vedere de către persoanele interesate (Procedura internă, art. 24, 30, 34).
Excepţiile se soluţionează prin hotărâre a CNCD (Procedura internă, art. 26, 32, 36),
iar în situaţia respingerii lor, aceasta se motivează odată cu fondul (Procedura internă, art.
27, 37).
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Admiterea excepţiei tardivităţii introducerii petiţiei
• Obiectul petiţiei: Petentul nu a fost admis fără examen în baroul de
avocaţi. Decizie: „Colegiul Director constată că Decizia nr. 34 a Baroului
Vrancea are data de 09.05.2008, petentul confirmând la audieri că a intrat
în posesia deciziei în această zi. Petiţia poartă data de 11.07.2009. Având în
vedere prevederile O.G. nr. 137/2000, republicată, art. 20 alin. 1 conform
căruia «persoana care se consideră discriminată poate sesiza Consiliul în
termen de un an de la data săvârşiri faptei sau de la data la care putea
să ia cunoştinţă de săvârşirea ei», Colegiul Director admite excepţia de
tardivitatea introducerii petiţiei invocată din oficiu cu ocazia audierii.”
(Hotărârea nr. 428/18.08.2009)
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• Obiectul petiţiei: Calcularea incorectă a pensiei. Decizie: „Colegiul Director
a ridicat din oficiu excepţia tardivităţii introducerii petiţiei, având în vedere
prevederile O.G. nr. 137/2000, republicată, art. 20 alin. 1 conform căruia
«persoana care se consideră discriminată poate sesiza Consiliul în termen de
un an de la data săvârşiri faptei sau de la data la care putea să ia cunoştinţă
de săvârşirea ei». Petenţii nu au depus punct de vedere faţă de această
excepţie. Având în vedere data pensionării (01.06.1994) şi data întroducerii
petiţiei la CNCD (19.12.2008), Colegiul Director admite excepţia tardivităţii.”
(Hotărârea nr. 96/17.02.2009)
Respingerea excepţiei tardivităţii introducerii petiţiei
• Obiectul petiţiei: Neacordarea primelor de vacanţă pentru perioada
2001-2007 tuturor salariaţilor bugetari. Decizie: „Colegiul Director a reţinut
că petentul solicită plata primelor de concediu inclusiv pentru anul 2007,
prin urmare petiţia nu a fost tardiv introdusă. Faptele invocate de petent
au caracter continu. Instanţele de judecată s-au pronunţat de repetate ori
favorabil intepretării Colegiului Director, conform căruia în situaţia în care
se invocă aplicarea unei prevederi legale, momentul la care se produce
discriminarea nu este cel al publicării prevederii, ci momentul aplicării.”
(Hotărârea nr. 250/22.04.2008)
• Obiectul petiţiei: Incadrarea petentului pe o grilă de salarizare inferioară
aşteptărilor sale. Decizie: „Cu privire la solicitarea petentului de a constata
discriminare datorită neîncadrării lui pe grila pe grila 10 de salarizarea
personalului TESA începând cu data de 01.11.2007, Colegiul Director respinge
excepţia tardivităţii introducerii petiţiei, având în vedere că faptele invocate
sunt continue, petentul nici în prezent nu a fost încadrat conform solicitării
sale.” (Hotărârea nr. 45/21.01.2009)
Admiterea excepţiei de necompetenţă vădită
• Obiectul petiţiei: Salarizarea diferită a românilor faţă de italieni pe o navă
aflată sub pavilion panamez. Decizie: „Colegiul Director constată că nu are
competenţe privind faptele comise în afara teritoriului României.” (Hotărârea
nr. 392/12.11.2007)
• Obiectul petiţiei: Petentul a arătat că în timp ce familia lui a fost înjurată de
un vecin datorită apartenenţei sale etnice (rome), fiica lui a fost lovită în cap
cu un borcan aruncat de la etaj de acelaşi vecin. Decizie: „În speţa dedusă
soluţionării, suntem de opinie că subsecvent împrejurărilor de fapt, se pun
în evidenţă aspecte care pot îmbrăca în mod singular şi individualizat forma
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unei fapte prevăzute şi sancţionate de lege distinct, agravată de săvârşirea
pe temei de rasă sau etnie şi atrage după sine răspunderea juridică, în speţă,
o eventuală răspundere penală. Competenţa de soluţionare a acestor aspecte revine organelor de urmărire penală, respectiv instanţelor de judecată.”
(Hotărârea nr. 466/18.12.2007)
• Obiectul petiţiei: Încălcarea dreptului la demnitate al persoanelor cu
dizabilităţi prin emisiunea postului de televiziune D. Decizie: „Colegiul Director
constată că sancţionarea faptelor sesizate intră în competenţa Consiliului
Naţional al Audiovizualului, conform prevederilor legale şi al hotărârii
instanţelor de judecată în domeniu.” (Hotărârea nr. 252/22.04.2008)
• Obiectul petiţiei: încălcarea drepturilor persoanelor deţinute. Decizie:
„Colegiul Director reţine că Legea nr. 275 din 4 iulie 2006, în art. 38 şi art.
39 prevede în mod expres procedura de soluţionare a plângerilor împotriva
măsurilor privitoare la exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la
pedepse privative de libertate.” (Hotărârea nr. 294/27.05.2008)
• Obiectul petiţiei: Neacordarea tichetelor de masă pentru salariate cu contract
individual de muncă, angajaţi la cabinetul de medicină sportivă, datorită
omisiunii din prevederile legale a acestei categorii de personal. Decizie:
„Colegiul Director, conform Deciziei nr. 997 din 7 octombrie 2008 a Curţii
Constituţionale, constată că nu are competenţa materială de a se pronunţa
prin hotărâre asupra actelor normative.” (Hotărârea nr. 165/19.03.2009)
• Obiectul petiţiei: Hotărâri nedrepte ale instanţelor de judecată. Decizie:
„Colegiul Director reţine că în cauză sunt aplicabile principiile organizării şi
înfăptuirii justiţiei în ţara noastră, transpuse în Constituţia României şi care
statuează în art. 126 alin. 1 că «În România justiţia se realizează prin Înalta
Curte de Casatie şi Justitie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite
de lege», fiind exclusă posibilitatea desfăşurării activităţii de jurisdicţie de
către alte structuri sau de către persoane ori instituţii private. Coroborând
acest aspect fundamental incident petiţiei deduse soluţionării, Colegiul
Director, este de opinie că, în speţă, Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării, ca autoritate de stat, autonomă, nu poate analiza statuările
instanţelor judecătoreşti, nu se poate pronunţa sine qua non asupra
aspectelor corelative actului de justiţie, în special cu privire la modalitatea de
interpretare şi aplicare a legii, atribut exclusiv al instanţelor de judecată. CNCD
nu poate adresa instrucţiuni instanţelor, în speţă membrilor acestora în ceea
ce priveşte exerciţiul funcţiilor lor şi nici să interzică executarea hotărârilor
judecătoreşti pronunţate.” (Hotărârea nr. 446/20.08.2009)
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Admiterea excepţiei de obiect vădit nefondat sau lipsa obiectului
• Obiectul petiţiei: Necesitatea de a crea o clasă pentru copii cu nevoi
speciale. Decizie: „Colegiul director constată că petiţia a rămas fără
obiect, întrucât s-a creat clasa solicitată de părinţi.” (Hotărârea nr.
335/04.06.2008)
• Obiectul petiţiei: Neîncheierea cărţii de muncă, neplata sporurilor
prevăzute de contractul individual de muncă, neacordarea drepturilor
băneşti aferente încheierii activităţii pe criteriul apartenenţei etnice,
religiei şi dizabilităţii. Decizie: „Colegiul director constată că petiţia a
rămas fără obiect cu privire la neîncheierea cărţii de muncă şi neplata
drepturilor băneşti, aceste două probleme fiind soluţionate înainte ca
reclamaţii să ia cunoştinţă de petiţia adresată către CNCD. Cu privire
la neplata sporurilor legale, prevăzute de Codul muncii şi care nu pot fi
incluse în salariu, Colegiul director constată că obiectul petiţiei nu se referă
la o situaţie de discriminare, întrucât nu doar petentul nu a beneficiat de
aceste sporuri ci toţi angajaţii reclamatului, indiferent de apartenenţa lor
etnică, religioasă sau indiferent de dizabilitate. În această situaţie doar
instanţele de judecată au competenţa de a analiza o eventuală încălcare
a prevederilor Codului muncii.” (Hotărârea nr. 385/08.07.2008)
• Obiectul petiţiei: Solicitarea intervenţiei CNCD la un proces. Decizie:
„Colegiul Director constată că adresa petentului nu îmbracă forma
solicitată pentru petiţie, în fapt petentul nu s-a adresat către CNCD cu
o petiţie ci cu o solicitare de a emite un punct de vedere către o instanţă
de judecată. În cauzele aflate în curs de soluţionare de către instanţele
de judecată CNCD emite puncte de vedere la solicitarea instanţei.”
(Hotărârea nr. 86/10.02.2009)
3.2.4. Audieri
Citarea părţilor este obligatorie. Citaţia va fi transmisă părţilor prin orice mijloc care
asigură confirmarea primirii. Neprezentarea părţilor nu împiedică soluţionarea sesizării
(O.G. nr. 137/2000, art. 20 alin. 4, Procedura internă, art. 15). În cuprinsul citaţiei părţilor li se invederează posibilitatea de a depune punct de vedere la dosar.
Şedinţele de audieri se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 2 membri ai Colegiului
director (Procedura internă, art. 47). Părţile pot fi însoţite sau reprezentate de apărători
sau persoane desemnate de ele, şi, la solicitare, la şedinţe pot participa martori sau
experţi (Procedura internă, art. 48).
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La audieri se dă cuvântul întâi petentului şi apoi reclamatului. În caz de nevoie se
poate da cuvântul de mai multe ori părţilor (Procedura internă, art. 51 alin. 2 şi 3).
Membrii Colegiului director pot cere explicaţii, oral sau în scris, şi să pună în dezbatere
orice împrejurare de fapt sau de drept, chiar dacă nu sunt menţionate în petiţie sau
în punctul de vedere al reclamatului (Procedura internă, art. 53 alin. 3), totodată pot
dispune administrarea probelor pe care le consideră necesare, chiar dacă părţile se
împotrivesc (Procedura internă, art. 53 alin. 4). Părţile, cu acordul membrilor Colegiului
director, îşi pot pune reciproc întrebări (Procedura internă, art. 54).
Se poate acorda un nou termen pentru pregătirea apărării şi depunerea de puncte de
vedere (Procedura internă, art. 52) sau pentru a depune noi dovezi (Procedura internă,
art. 55).
După închiderea dezbaterilor, se poate acorda părţilor un termen pentru a depune
concluzii scrise (Procedura internă, art. 58).
3.2.5. Administrarea probelor
În faţa Colegiului director se poate invoca orice mijloc de probă, inclusiv înregistrări
audio şi video sau date statistice. Când proba se face prin înscrisuri, se vor alătura la
dosar atâtea copii câte părţi sunt. La înscrisurile întocmite în limbi străine se vor depune
traduceri, certificate de parte (Procedura internă, art. 68).
Sarcina probei este împărţită între petent şi reclamat (vezi Probarea discriminării).
3.2.6. Deliberare şi hotărâre
După sfârşitul dezbaterilor, membrii Colegiului director deliberează în secret
(Procedura internă, art. 74). Colegiul director soluţionează sesizarea prin hotărâre
(O.G. nr. 137/2000, art. 20 alin. 2, Procedura internă, art. 73), care se adoptă prin
votul individual al fiecărui membru, cu votul favorabil a cel puţin 5 membrii (Procedura
internă, art. 75).
Dacă hotărârea nu se poate adopta, se va amâna pentru un termen ulterior (Procedura
internă, art. 76).
Colegiul director decide numai asupra obiectului petiţiei deduse soluţionării
(Procedura internă, art. 53 alin. 5).
Hotărârea va cuprinde (O.G. nr. 137/2000, art. 20 alin. 7, Procedura internă, art.
77):
- numele membrilor Colegiului director care au emis hotărârea;
- numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor;
- obiectul sesizării;
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- susţinerile părţilor;
- descrierea faptei de discriminare;
- motivele de fapt şi de drept care au stat la baza deciziei;
- modalitatea de plată a amenzii;
- calea de atac şi termenul în care aceasta se poate exercita.
În situaţia în care există o înţelegere amiabilă între părţi, aceasta va fi cuprinsă în
hotărâre (Procedura internă, art. 80 alin. 3).
Termenul de soluţionare al petiţiei este de 90 de zile, cea de redactare a hotărârii de
15 de zile (O.G. nr. 137/2000, art. 20 alin. 7 şi 8, Procedura internă, art. 77).
Erorile materiale din hotărâri pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere, în şedinţa
Colegiului director (Procedura internă, art. 81).
Hotărârea Colegiului director poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ
în termen de 15 zile de la data comunicării. Hotărârile neatacate constituie de drept titlu
executoriu (O.G. nr. 137/2000, art. 20 alin. 9 şi 10, Procedura internă, art. 82).
3.3. Efectele acţiunii
În afară de constatarea faptei contravenţionale, se aplică o amendă contravenţională
„de la 400 lei la 4.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoana fizică, respectiv cu
amendă de la 600 lei la 8.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o
comunitate.” (O.G. nr. 137/2000, art. 26 alin. 1).
Totodată Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
poate recomanda restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei
create prin discriminare, monitorizând această restabilire sau anulare.
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Recomandare şi monitorizare
• Obiectul petiţiei: încălcarea dreptului la demnitate a persoanelor care
aparţin religiei Bahá’í prin manualul Religie - Cultul ortodox pentru clasa
a XI-a. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a recunoscut fapta de
discriminare, a promis modificarea manualului şi retragerea manualelor
vechi. Decizie: „Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării va
monitoriza modul de retragere din circuit al manualului, conform prevederilor
art. 19, alin. 1, pct. d) al O.G. 137/2000, republicată” (Hotărârea nr.
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279/02.10.2007). La adresa trimisă către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului, cu scopul monitorizării, Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării nu a primit nici un răspuns, ignorând astfel hotărârea
Colegiului Director. Drept consecinţă, s-a formulat o autosesizare împotriva
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului având ca obiect încălcarea
dreptului la demnitate a persoanelor care aparţin religiei Bahá’í prin
manualul Religie - Cultul ortodox pentru clasa a XI-a. În această situaţie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a depus dovezi privind
modificarea manualului şi retragerea manualelor vechi.
• Obiectul petiţiei: nerespectarea dreptului la informaţii de interes public
în limba maternă pentru persoanele aparţinând minorităţii maghiare
din Tîrgu-Mureş, lipsa informaţiilor de pe pagina de internet a Primăriei
municipiului Tîrgu-Mureş în limba maghiară. Decizie: 1. se constată
discriminarea; 2. se „recomandă primarului dr. Dorin Florea să depună
diligenţele necesare pentru realizarea unei pagini de internet a municipiului
Tîrgu-Mureş care conţine aceleaşi informaţii şi pentru populaţia de limbă
română şi pentru cea de limbă maghiară”; 3. se dispune „monitorizarea
paginii de internet a Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureş, conform
prevederilor art. 19 alin. 1 lit. d” (Hotărârea nr. 507/03.09.2008)

4. Probarea discriminării în faţa instanţei civile şi în faţa CNCD
În domeniul discriminării, sarcina probei este împărţită între petent şi reclamat (O.G.
nr. 137/2000, art. 20 alin. 6: „Persoana interesată are obligaţia de a dovedi existenta
unor fapte care permit a se presupune existenţa unei discriminări directe sau indirecte, iar
persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi că faptele
nu constituie discriminare.”; Directiva 2000/78/CE, art. 10; Directiva Consiliului 2000/43/
CE: art. 8: „Statele membre iau măsurile necesare, în conformitate cu sistemul juridic
propriu, astfel încât, atunci când o persoană se consideră lezată prin nerespectarea faţă
de ea a principiului «egalităţii» şi prezintă, în faţa unei jurisdicţii sau a unei alte instanţe
competente, fapte care permit prezumţia existenţei unei discriminări directe sau indirecte,
să revină reclamantului sarcina de a dovedi că nu a violat principiul «egalităţii».”).
Împărţierea sarcinii probei este un principiu aplicat ferm în domeniul discriminării
de Curtea Europeană de Justiţie (ex.: Vasiliki Nikoloudi împotriva Organismos
Tilepikoinonion Ellados AE, 10 martie 2005, Regina împotriva Secretary of State
for Employment, ex parte Nicole Seymour-Smith şi Laura Perez, 9 februarie 1999,
B. F. Cadman împotriva Health & Safety Executive, 3 octombrie 2006, Centrum voor
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding împotriva Firma Feryn NV, 10 iulie
2008, Jämställdhetsombudsmannen împotriva Örebro läns landsting, 30 martie 2000).
67

Acest principiu este aplicat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului: „în această
materie [a discriminării] se aplică inversarea sarcinii probei, astfel dacă un aplicant
arată existenţa unui tratament diferenţiat, Guvernul are obligaţia de a demonstra
că această diferenţiere de tratament este justificat obiectiv” (D.H. şi alţii împotriva
Cehiei, 13 noiembrie 2007, Sampanis şi alţii împotriva Greciei, 5 iunie 2008); „privind
existenţa elementelor susceptibile de a constitui probe pentru a transfera sarcina
probei către stat, nu există impedimente procedurale în a admite probe sau formule
predefinite aplicabile în aprecierea acestora; o astfel de concluzie este sprijinită de
evaluarea liberă a probelor, inclusiv un astfel de raţionament decurge din faptele şi
observaţiile părţilor contractante; probele pot decurge din coexistenţa a unor indicii
ori prezumţii suficient de puternice, precise şi concordante; în plus, nivelul convingerii
necesare pentru a ajunge la o concluzie particulară şi, referitor la acesta, privind
distribuirea sarcinii probei este legat intrinsec de specificitatea faptelor, natura
susţinerilor şi dreptului invocat” (D.H. şi alţii împotriva Cehiei, 13 noiembrie 2007,
Sampanis şi alţii împotriva Greciei, 5 iunie 2008).
Aplicând principiul împărţirii sarcinii probei, petentul trebuie să arate:
• existenţa diferenţierii;
• existenţa unui criteriu;
• atingerea unui drept.
Colegiul Director al CNCD, din faptele descrise de petent, poate aprecia care este
dreptul atins, chiar dacă petentul (din lipsa cunoştinţelor juridice adecvate) nu invocă
clar acest drept.
Reclamatul se poate apăra arătând următoarele:
• fapta prezentată nu există;
• nu există o legătură de cauzalitate între faptele prezentate şi criteriul invocat;
• nu a fost atins un drept;
• diferenţierea are ca şi cauză o măsură afirmativă sau există o justificare obiectivă
pentru diferenţiere.
Pentru stabilirea faptelor, se poate dispune efectuarea de investigaţii: „acţiunea de
investigare întreprinsă de Colegiul director se desfăşoară la sediul instituţiei sau în alt loc
stabilit de acesta” (O.G. nr. 137/2000, art. 20 alin. 5).
Refuzul de a acorda informaţiile solicitate reprezintă însuşi o faptă contravenţională,
ce se sancţionează conform O.G. nr. 137/2000, art. 26 alin. 3 şi 4:
„(3) La cererea agenţilor constatatori, reprezentanţii legali ai autorităţilor şi
instituţiilor publice şi ai agenţilor economici supuşi controlului, precum şi persoanele
fizice au obligaţia, în condiţiile legii:
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a) să pună la dispoziţie orice act care ar putea ajuta la clarificarea obiectivului controlului;
b) să dea informaţii şi explicaţii verbale şi în scris, după caz, în legatură cu problemele
care formează obiectul controlului;
c) să elibereze copiile documentelor solicitate;
d) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a controlului şi să-şi dea
concursul pentru clarificarea constatărilor.
(4) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (3) constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.”

69

DOCUMENTAREA CAZURILOR DE DISCRIMINARE
1. Informaţii preliminare
1.1. Rolul documentării

Chiar dacă legislaţia, în domeniul civil sau contravenţional prin împărţirea sarcinii probei,
iar în domeniul penal prin rolul activ al autorităţilor statului în cercetarea penală, oferă un
sprijin victimelor discriminării, este nevoie de o documentare cât mai riguroasă a cazurilor
de discriminare, întrucât există posibilitatea ca autorităţile să manifeste un dezinteres faţă de
anumite cauze sau, mai rău, să încerce muşamalizarea acestora.
Pentru formularea unei petiţii adresate CNCD documentarea trebuie să se refere la
datele de identificare ale reclamatului, descrierea situaţiei de discriminare (obiectul petiţiei,
motivele de fapt şi de drept), indicarea dovezilor. În situaţia în care documentarea este
împiedicată, se poate solicita investigarea faptelor de către CNCD, iar dacă există probe
care nu au putut fi obţinute se poate cere ca CNCD să le solicite, situaţie în care persoana
care deţine aceste probe este obligat să le furnizeze. Dacă nu se cunoaşte numele, adresa
persoanei reclamate, se indică cât mai multe informaţii pe baza căruia CNCD poate identifica
persoana (vezi Anexa).
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Încercarea de identificare a persoanei reclamate
„În Petiţia nr. 8.286/09.09.2009 (filele 1-5 din dosar) se arată că pe site-ul www.
anunturigratuite.ro au apărut umătoarele oferte de muncă: «Angajez tinichigiu.
Exclus romi. [...] Condiţii absolut obligatorii. Tel.: 021.336.00.86» (26.09.2008);
«Caut tinichigiu [...] Exclus rom. Tel. 0722 726 704» (08.12.2008). Petenţii
anexează dovezi în susţinerea celor afirmate (filele 6-7). Pentru a identifica
persoanele care au afişat anunţul, CNCD a solicitat Poliţiei Române identificarea
persoanelor după numărul lor de telefon (Adresa nr. 8648/24.09.2009, filele 1011 din dosar). Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Adresa nr. 320515/
S.1/P.M./03.11.2009, înregistrată la CNCD cu nr. 10.124/13.11.2009 (fila 12 din
dosar), a refuzat solicitarea, arătând că datele de identificare ale utilizatorilor
numerelor de telefonie mobilă se obţin numai în baza unor plângeri penale. Pentru
a identifica persoana care deţine pagina de internet www.anunturigratuite.ro,
CNCD s-a adresat către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică
(Adresa nr. 385/14.01.2010, fila 18 din dosar). Institutul Naţional de CercetareDezvoltare în Informatică, prin Adresa nr. 278/28.01.2010, înregistrată la CNCD
cu nr. 787/29.01.2010 (filele 19-20 din dosar), a furnizat datele de identificare ale
reclamatei.” (Hotărârea nr 127/07.07.2010)
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Probarea prin investigaţia efectuată de CNCD
„Cu ocazia investigaţiei din 03.03.2010 efectuate de CNCD, echipa de
investigaţie a discutat cu martorul arătat de petent, care ulteror a şi dat o
declaraţie. Conform declaraţiei de martor (semnat de I. A.) depus la CNCD cu
nr. 1862/09.03.2010 (fila 54 la dosar), se arată că al doilea reclamat l-a făcut
pe petent «ţigan împuţit».” (Hotărârea nr 40/05.05.2010)
Pentru formularea unei acţiuni către instanţa civilă documentarea trebuie să clarifice
numele şi adresa pârâtului, obiectul cererii şi valoarea lui, motivele de fapt şi de drept,
dovezile. Instanţa nu poate oferi nici un sprijin în documentare, prin urmare aceste cazuri
necesită o documentare exhaustivă.
Pentru plângerea penală documentarea va fi axată pe descrierea faptelor, indicarea
făptuitorului dacă se cunoaşte (dacă nu, se indică cât mai multe informaţii pe baza căruia
organele de cercetare penală pot identifica persoana) şi pe obţinerea de probe. Organele de
cercetare penală au un rol activ în obţinerea de probe, astfel ceea ce nu se poate obţine prin
documentare se poate obţine prin cercetarea organelor specializate.
Întodeauna documentarea se va referi la dovedirea existenţei diferenţierii, a criteriului şi
a dreptului încălcat. Deşi justificarea obiectivă trebuie să fie invocată de partea acuzată de
discriminare, documentarea va analiza posibilele justificări obiective ce ar putea fi invocate şi
se va îndrepta spre combaterea acestora.

1.2. Îndosarierea

Pentru fiecare caz se va deschide un dosar, care primeşte un număr şi un nume pe baza
căruia este uşor de identificat (Spre exemplu Dosarul nr. 17/2011/Dolj, Cazul Stoica).
Toate documentele legate de un caz se vor ţine în dosar, iar pe aceste documente nu se
fac consemnări, adăugiri, sublinieri etc., ele rămânând în starea lor iniţială (pot fi ţinute şi
documente de lucru, în copie, pe care se pot face consemnări). Fiecare dosar va avea un
opis care conţine lista tuturor documentelor, în ordinea în care acestea sunt aşezate în dosar.
Dosarele vor fi puse în bibliorafturi. Bibliorafturile vor avea un opis cu lista dosarelor (cu
număr de dosar şi numele cazului).

1.3. Raportul preliminar

Pentru fiecare caz se elaborează un raport preliminar, în formă electronică, care se completează
ori de câte ori apar noutăţi legate de caz. Raportul preliminar va conţine obiectul cazului, părţile,
descrierea evenimentelor în ordine cronologică12, legislaţia aplicabilă şi probele.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
În situaţia în care există diferite variante privind evenimentele, se vor descrie toate aceste variante, spre expemplu
varianta victimei, varianta unui martor, varianta poliţiei).
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Raportul preliminar este util, întrucât poate evidenţia lipsurile în ceea ce priveşte
descrierea evenimentelor sau probele, totodată la nevoie, în timp scurt, poate fi transformat
într-un raport ce urmează a fi trimis la presă sau alte organizaţii.
Raport - Prezentarea diferitelor variante privind faptele
„Conform anchetei efectuate de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mureş, în seara zilei de 20 septembrie, orele 18, Gligor Cheţan, în vârstă de 54 ani, se întorcea
acasă cu vaca. După ce a legat vaca de un stâlp, a luat apărarea unei fete, Liana
Bucur (studentă la Cluj), agresată verbal de un grup de romi: fraţii Rupa Lupian
Lăcătuş, Pardalian Lăcătuş şi cumnatul lor Mircea Zoltan. Intervenind şi ameninţându-i cu biciul, bătrânul Cheţan a fost lovit pe faţă şi pe corp. Fiul lui, Crăciun Cheţan,
în vârstă de 25 de ani, care i-a luat apărarea, a fost înjunghiat pe loc cu un cuţit de
Rupa Lupian Lăcătuş şi a decedat în maşină în drum spre spital, din cauza hemoragiei interne. Cei trei romi s-au refugiat în cea mai apropiată casă care aparţinea
unui rom (Lucreţia Moldovan). În câteva minute (sătenii, aşteptând să se întoarcă
cireada, erau adunaţi în zona centrală a satului), în jurul casei s-a adunat o mulţime de oameni (80-100 de persoane), dar din cauza ameninţărilor celor aflaţi în
casă nimeni nu a îndrăznit să intre. Şeful de post al Poliţiei din Cheţani, Ioan Moga,
ajuns la faţa locului în 30 de minute, i-a somat pe cei trei, care însă au refuzat să
părăsească refugiul. În jurul orei 19 mulţimea a dat foc casei, încercând astfel să-i
scoată pe romi. Primul ieşit, Pardalian Lăcătuş a fost încătuşat de poliţist, iar mulţimea a intervenit şi l-a omorât în bătaie. La fel şi fratele său, ieşit următorul, Rupa
Lupian Lăcătuş, a fost ucis. Mircea Zoltan, neavând curaj să părăsească casa, a ars
în interior. Trupul lui carbonizat a fost găsit a doua zi dimineaţa. În jurul orelor 20, un
grup de 20-40 de persoane a pornit spre alte case de romi. Acest grup a incendiat
încă 12 case şi a distrus parţial 4 case. Incendiul a fost oprit de pompierii veniţi din
Târnăveni şi Luduş în jurul orei 5 dimineaţa.
Organizaţiile neguvernamentale care au anchetat cazul (A.P.A.D.O.R.-C.H., Liga
Pro Europa) pe baza declaraţiilor făcute de martori (romi), au ajuns la concluzii
diferite de cele ale Poliţiei. Romii consideră că incidentul nu a fost întâmplător.
În data de 9 septembrie 1993, în urma unui conflict violent dintre două familii
de romi din Hădăreni (soldat cu un mort), cel care a cercetat cazul la faţa locului
(după unii persoana era un poliţist, după alţi procuror) a sugerat ideea că există
posibilitatea de «a-i pune la punct pe ţigani», conform «modelului Kogălniceanu
şi Bolintin». În urma acestui «sfat», sătenii au pregătit bâte şi aşteptau momentul
să declanşeze un conflict care să motiveze expulzarea romilor din sat. Unii dintre
romi au fost chiar avertizaţi (Luşcă Moldovan, Iulius Moldovan) de românii din
sat (Gheorghe Pop, respectiv Vasile Bucur), spunându-le totodată că ei nu se află
pe lista celor care vor fi incendiaţi. Iată faptele în varianta romilor: în data de 20
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septembrie, în jurul orelor 18, Gligor Cheţan se întorcea de la medicul veterinar,
cu care se certase violent. Observând un grup de romi, alcătuit din Rupa Lupian
Lăcătuş, Pardalian Lăcătuş, Mircea Zoltan, Luşcă Moldovan şi Petru Lăcătuş,
care discuta cu Liana Bucur (i-au oferit napolitane), a legat vaca de un stâlp, s-a
îndreptat spre ei şi l-a lovit pe Pardalian Lăcătuş cu biciul. El a ripostat, dar văzând
că o mulţime se îndreaptă spre grupul de romi cu bâte, a luat-o la fugă, împreună
cu ceilalţi. Rupa Lupian Lăcătuş, Pardalian Lăcătuş, Mircea Zoltan au fugit spre
casa Lucreţiei Moldovan, ceilalţi doi în direcţii diferite. Ajuns din urmă de români,
Rupa Lupian Lăcătuş s-a întors cu un cuţit în mână şi l-a lovit pe cel mai apropiat
de el: Crăciun Cheţan, care a murit pe loc. Găsind un refugiu în casa Lucreţiei
Moldovan, romii au refuzat să se predea, cerând garanţii că nu vor fi bătuţi, ci
predaţi organelor de poliţie. Şeful de post al Poliţiei din Cheţani, Ioan Moga, ajuns
la faţa locului în 30 de minute, i-a asigurat că nu vor păţi nimic dacă se predau.
Între timp mulţimea (formată din cca. 20-40 de persoane, în afara celor care
erau doar spectatori) a incendiat casa. Primul ieşit, Pardalian Lăcătuş, după ce a
fost încătuşat, a fost dat pe mâna sătenilor furioşi, care l-au linşat. Rupa Lupian
Lăcătuş, încercând să evadeze din casă, a fost prins şi linşat de-asemenea. Nu
a reuşit să scape nici Mircea Zoltan, care a încercat să părăsească casa printr-o
fereastră din spate; a fost prins, tăiat în bucăţi cu lopeţi şi securi şi aruncat înapoi
în flăcări. După ce s-au asigurat că cei trei nu mai trăiesc, mulţimea adunată s-a
răspândit în sat în jurul orelor 20 şi a incendiat din casele şi grajdurile romilor – în
total 14 case, alte patru fiind distruse parţial. Deşi atât pompierii, cât şi Poliţia
din Luduş şi Târgu-Mureş au ajuns în scurt timp la faţa locului (Poliţia din Luduş
şi pompierii la ora 20), incendierea caselor nu a fost oprită, focul fiind stins doar
spre dimineaţă.” (Haller István: Cazul Hădăreni, Altera nr. 7/1998)

2. Tipuri de documentare
2.1. Informaţii generale
2.1.1. Interviurile
La aflarea unui caz de discriminare este nevoie de efectuarea unui interviu preliminar cu
victima discriminării, în cel mai scurt timp posibil. De regulă acest interviu nu se înregistrează
(o eventuală înregistrare poate inhiba victima discriminării sau, din contră, victima poate
să înceapă să exagereze), dar se notează elementele principale ale declaraţiei. Victima
discriminării trebuie informată corect asupra scopului interviului, posibilele efecte pozitive
şi negative ale declanşării unor acţiuni de rezolvare a situaţiei. Discuţia trebuie să fie una
sinceră, prin care se poate câştiga încrederea victimei discriminării. Persoana intervievată
trebuie să înţeleagă că trebuie să spună doar adevărul, pentru că cel mai mic neadevăr poate
afecta extrem de negativ soluţionarea cauzei.
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Decizia de a continua documentarea cauzei, de a încerca soluţionarea sa trebuie să aparţină
victimei discriminării. În cazul unei decizii favorabile, se va trece la efectuarea de interviuri
înregistrate. Subiecţii acestor interviuri vor fi victima (victimele), martorii, reprezentanţi ai
unor autorităţi, lideri de opinie (cum ar fi preotul comunităţii, cadre didactice).
Interviul trebuie să se desfăşoare într-un cadru intim (nu în faţa întregii comunităţi de
romi, spre exemplu), unde cel intervievat se simte în siguranţă. Prima data cel intervievat
trebuie lăsat să vorbească liber, după care se pun întrebări care lămuresc anumite aspecte,
detalii. Întrebările nu trebuie să sugereze răspunsul (ex.: „La ce dată a avut loc evenimentul?”,
şi nu „Evenimentul a avut loc în data de 13.05.2010?”)
În cazul victimei şi a martorilor, în urma interviului, se va întocmi şi o declaraţie scrisă.
Declaraţia scrisă cuprinde numele şi domiciliul persoanei care o dă, descrierea evenimentelor
în ordine cronologică cu toate detaliile esenţiale, identificarea posibilelor probe, data la care
se completerază declaraţia şi semnătura. În mod ideal această declaraţie va fi scrisă însuşi de
persoana care dă declaraţia, dacă persoana nu poate scrie, declaraţia se va întocmi de o altă
persoană, a cărui nume se specifică în declaraţie şi care semnează şi ea declaraţia.
Interviurile înregistrate şi declaraţiile scrise au valoare de probă în faţa CNCD, instanţele
şi parchetele vor reaudia persoanele în cauză. Scopul interviului este şi de a păstra memoria
evenimentelor, prin urmare interviurile trebuie realizate în timpul cel mai scurt posibil de la
producerea faptei de discriminare, altfel detalii esenţiale vor fi uitate. Un alt scop al interviului
înregistrat este de a determina (pe cât posibil) persoana intervievată să nu-şi modifice
ulterior, în urma unor presiuni, poziţia. Nu în ultimul rând interviul înregistrat, pe baza căreia
se pot comunica informaţii către opinia publică, protejează organizaţia de eventuale procese
de calomnie şi insultă.
Există şi posibilitatea ca unele persoane să nu îşi asume cele relatate, şi să acorde interviuri
anonime. Acestea nu pot fi folosite decât în măsura în care indică probe, şi nu direct ci doar
prin probele care se produc în urma lor.
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Probare insuficientă prin declaraţii
„În sprijinul sesizării se depun 2 declaraţii de martor, a dnei. B. L. şi D. V.. B.
L. declară: «am auzit-o în mai multe rânduri pe S. L. (...) adresând cuvinte
jignitioare dnei C. L. (...) copiilor dnei C.. Am auzit-o strigându-i din balconul
casei ‘ţigani nenorociţă’ şi ‘ţigani împuţiţi’». D. V. declară: «Am auzit-o în mai
multe rânduri pe doamna S. L. (...) că aducea injurii doamnei C. D. L. (...)
spunându-i ‘ţigancă împuţită’, ‘ţigani nenorociţi’». [...] Ceea ce interesează în
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cauză este constatarea existenţei afirmaţiilor imputate şi momentul adresării
acestora. Sub aspectul jurisdicţiei exercitate de Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării, în ceea ce priveşte constatarea şi sancţionarea
faptelor de discriminare, individualizarea joacă un rol esenţial atât sub
aspect substanţial, faptele de discriminare fiind asimilate contravenţiilor cât
şi sub aspect procedural, din punctul de vedere al sancţionării respectiv al
termenului pentru introducerea plângerii. În lipsa individualizării faptei sub
aspectul momentului nu poate fi constatată contravenţia şi subsecvent dispusă
sancţionarea contravenţională. [...] Simpla alegaţie că anumite afirmaţii au
fost exprimate «de mai multe ori» nu poate determina o individualizare a
faptei în timp.” (Hotărârea nr 104/09.06.2010)
„Utilizarea afirmaţiilor rasiste la adresa copiilor de către prima petentă a fost
confirmată doar de membrii de familie a copiilor, astfel aceste fapte nu au
fost suficient probate.” (Hotărârea nr 206/01.09.2010)
2.1.2. Înscrisurile
Înscrisurile, cum ar fi sentinţe judecătoreşti, contracte, cărţi funciare etc., pot fi obţinute
din partea victimelor sau a autorităţilor, în principiu. Întotdeauna vor fi reţinute doar
xerocopiile înscrisurilor (dacă este necesar, copiile lor legalizate), originalele rămânând la
titularii lor.
Înscrisurile reprezintă probe atât în procedura civilă şi penală cât şi în faţa CNCD, prin
urmare au un rol important în probarea faptelor de discriminare.
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Utilizare de înscrisuri
„Având în vedere afirmaţiile contradictorii, totodată şi faptul că petentul
s-a deplasat la sediul reclamatei şi astfel reprezentanţii reclamatei puteau
vedea cu ochii lor starea de sănătate a petentului, precum şi referirile
exprese în petiţiile adresate de petent către reclamată în care arată anexarea
documentelor medicale, totodată şi răspunsurile reclamatei către petent
evident lipsite de suport real («a cererea depusă [...] nu s-a făcut referire la
problemele de sănătate pentru a beneficia de facilitatea legii», Adresa nr.
12.660/26.06.2009, deşi din adresele petentului reiese clar că invocă situaţia
lui de sănătate; «asociaţia de locatari nu a înaintat către unitatea noastră
în această perioadă un tabel prin care să ne aducă la cunoştinţă poziţia pe
care o ocupă fiecare locatar», Adresa nr. 12.660/26.06.2009, deşi asociaţia
de locatari a depus la 15.12.2008 o listă cu persoanele care au avut locuri de
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parcare amenajate prin contribuţia lor personală), Colegiul director consideră
că reclamata avea cunoştinţă atât privind starea de sănătate a petentului,
cât şi de faptul că a contribuit personal la amenajarea parcării solicitate.”
(Hotărârea nr 286/20.10.2010)
„Instanţele de judecată au constatat că petenta a întrunit cerinţele legii de a
participa la concurs (ex. Sentinţa nr. 633/ca din 23.10.2009, Tribunalul Iaşi).
[...] Din moment ce instanţa de judecată a constatat nelegalitatea refuzului,
acesta nu poate fi justificată obiectiv.” (Hotărârea nr 286/20.10.2010)
2.1.3. Înregistrările
Înregistrările audio şi video pot fi realizate cu acordul sau fără acordul celor înregistraţi.
Victimele discriminării vor fi înregistrate doar cu acordul lor, în general şi martorii, cu
excepţia situaţiilor în care s-ar putea ca un martor să fie influenţat să nu declare adevărul.
Sunt interzise de lege înregistrările realizate în spaţii private cum ar fi locuinţa persoanei
înregistrate (sunt însă spaţii publice locurile de muncă, inclusiv biroul persoanei acuzate de
comiterea faptei de discriminare).
Înregistrările audio şi video sunt probe în faţa CNCD şi a instanţelor civile, iar organele de
cercetare penală şi de urmărire penală le pot accepta ca probe.
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Utilizarea înregistrării
„Cu privire la probarea faptei, Colegiul director a analizat declaraţia de martor
depusă la dosar de petent, care susţine că evenimentul a avut loc. În schimb,
declaraţiile depuse de reclamat sunt nerelevante, susţinând că reclamatul este
o persoană serioasă, respectuoasă, iar petentul un condamnat penal (filele
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 la
dosar). Două declaraţii (filele 20 şi 32 din dosar) se referă la ziua în care s-a
produs fapta, declaraţiile afirmând că în seara zilei de 04.09.2008, cât timp au
fost ei cu reclamatul, evenimentul nu s-a produs. În această situaţie, echilibrul
probelor este în favoarea petentului, mai ales că susţinerea lui este susţinută şi
de înregistrarea efectuată cu telefonul mobil.” (Hotărârea nr 598/26.11.2009)
2.1.4. Datele statistice sau datele cu caracter statistic
Datele statistice sau cele cu caracter statistic pot fi obţinute de la Institutul Naţional de
Statistică, din publicaţii de specialitate, studii, de la autorităţi, organizaţii neguvernamentale
care efectuează sondaje sau studii statistice. Totodată şi monitorul poate efectua chestionări
(spre exemplu între părinţii elevilor unei şcoli) pentru a obţine astfel de tipuri de date. Datele
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statistice sau cele cu caracter statistic reprezintă întotdeauna informaţii de interes public,
prin urmare pot fi solicitate şi conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile
de interes public.
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Utilizarea datelor statistice sau datelor cu caracter statistic
Obiect petiţie: elaborarea Planului de şcolarizare pentru clasele a IX-a cu un
număr mai redus de locuri pentru învăţământul de limbă maghiară decât de
limbă română, faţă de numărul de elevi care termină clasele a VIII-a. „Prognoza
absolvenţilor de clasa a VIII-a pe zone şi limba de predare, depusă de reclamat la anexa 5 (fila 33 din din dosar) arată că în judeţul Mureş vor absolvi 3548
de elevi cu predare în limba română, 1922 de elevi cu predare în limba maghiară şi 61 de elevi cu predare în limba germană. Această prognoză arată chiar un
număr mai mic de elevi care termină clasa a VIII-a cu predare în limba română
şi un număr mai mare de elevi care termină clasele cu predare în limba maghiară, faţă de cel prezentat în petiţie. Situaţia opţiunilor şcolare şi profesionale
ale elevilor din clasa a VIII-a noiembrie 2008 liceu, depusă de reclamat la anexa 5 (filele 34-36 din din dosar) arată că în judeţul Mureş un număr de 2.638 de
elevi şi-au exprimat opţiunea pentru învăţământul cu predare în limba română
pentru liceu, faţă de 1.198 de elevi care şi-au exprimat opţiunea pentru învăţământul cu predare în limba română pentru liceu. În consecinţă, se poate observa că la 2.639 de solicitări pentru învăţământul cu predare în limba română
au fost oferite 3.808 de locuri (o depăşire cu 44,3% a solicitărilor), iar la 1.198
de solicitări pentru învăţământul cu predare în limba maghiară au fost oferite
1.680 de locuri (o depăşire cu doar 40,2% a solicitărilor). Totodată se observă că
opţiunea elevilor a fost determinată de modelul de Tabel pentru centralizarea
opţiunilor (filele 74-81 din dosar), întrucât elevii nu au ales să înveţe în limba
maghiară acolo unde se specifica limba română ca limba de predare, astfel
elevii nu şi-au putut exprima o reală opţiune privind limba de predare pentru
profilul ales. [...] Datele statistice puse la dispoziţia CNCD atât de petentă cât
şi de reclamat arată o disproporţionalitate nu numai între elevii care învaţă în
limba română respectiv în limba maghiară şi clasele oferite pentru continuarea studiilor după terminarea clasei a VIII-a, dar şi între opţiunile exprimate de
elevi, în ciuda faptului că această opţiune a fost grav afectată, în defavoarea
celor care ar dori continuarea studiilor în limba maghiară, de modul de colectare al datelor. Se constată că pentru mai multe profiluri nu există decât educaţie
cu predare în limba română în judeţul Mureş, cu o populaţie de peste 200.000
de maghiari, fiind al doilea judeţ din România ca număr de persoane care se
declară aparţinând acestei comunităţi.” (Hotărârea nr 291/14.05.2010)
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Obiect petiţie: lipsa informaţiilor de interes public în limba maghiară pe
pagina de internet a Primăriei Tîrgu-Mureş. „Se observă că la nivelul Primăriei
municipiului Tîrgu-Mureş nu există personal suficient care se preocupă de
traducerile în limba maghiară. Acest lucru reprezintă un impediment major
în oferirea de informaţii de interes public în această limbă pentru populaţia
care reprezintă 46,73% din totalul populaţiei municipiului Tîrgu Mureş.”
(Hotărârea nr 94/02.06.2010)
2.1.5. Testingul
Testingul este o formă specifică de documentare a unui caz de discriminare. Deşi criticat
pentru că ar „provoca” discriminarea, de multe ori este singura metodă de a proba o
discriminare.
Testingul reprezintă o probă prin declaraţiile persoanelor implicate dar în mod special prin
înregistrările care se fac cu ocazia testingului. În mod evident, înregistrarea trebuie făcută cu
o cameră ascunsă sau microfon ascuns. Se poate solicita şi ajutorul presei, care dispune de
mijloace adecvate de înregistrare.
Succesul testingului depinde şi de numărul persoanelor care ştiu de efectuarea lui. Dacă
sunt prea multe persoane implicate, s-ar putea ca cineva să avertizeze persoanele asupra
cărora se efectuează testingul.
Testingul nu probează o discriminare anterioară ci doar discriminarea care se produce cu
ocazia lui.
Exemple de testing
• Obiectul testingului: se porneşte de la presupunerea că în anumite zone
ale unui oraş romii nu sunt acceptaţi ca şi chiriaşi. Prima dată se trimite un
rom îmbrăcat decent, cu un limbaj elevat (de preferat student sau cu studii
superioare), să se intereseze de locuinţă. Dacă i se răspunde că apartamentul
nu se închiriază unui rom, se creează deja proba. Dacă răspunsul este de
genul „ne pare rău, deja am închiriat apartamentul pentru cineva”, se trimite
o a doua persoană, cu tenul alb, îmbrăcat similar. În situaţia în care i se spune
că apartamentul este liber, există proba că refuzul persoanei rome nu s-a
bazat pe o înţelegere deja încheitată anterior.
• Obiectul testingului: se porneşte de la presupunerea că într-o anumită
discotecă nu se permite accesul romilor. Prima dată încearcă să intre un grup
de romi. Dacă ei sunt respinşi cu motivarea că nu se permite accesul romilor,
se creează deja proba. Dacă răspunsul este de genul „nu mai sunt locuri”, se
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trimite un al doilea grup de persoane format din persoane cu tenul alb. Dacă
se permite accesul acestui grup, există proba că refuzul grupului de romi nu
s-a bazat pe lipsa locurilor din discotecă.
2.1.6. Legislaţia aferentă
Pentru fiecare caz se studiază legislaţia care poate fi invocată pentru soluţionare. Studiul
va cuprinde atât tratatele internaţionale în domeniu cât şi legislaţia internă. Totodată se va
studia şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Europene de Justiţie,
cazuistica CNCD şi a instanţelor judecătoreşti în domeniu.
Sursa principală a legislaţiei este internetul, dar pot fi obţinute date relevante şi din studii
în domeniu.
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Invocarea tratatelor internaţionale, a legislaţiei interne şi a jurisprudenţei
Obiectul petiţiei: nerespectarea dreptului la informaţii de interes public în
limba maternă pentru persoanele aparţinând minorităţii maghiare din Tîrgu
Mureş.
„Colegiul Director reţine că prin Hotărârea nr. 131/21.06.2007 şi Hotărârea
507/03.09.2008 a mai constatat că lipsa informaţiilor de interes public în
limba maghiară pe pagina de internet a Primăriei municipiului Tîrgu Mureş
reprezintă discriminare, a aplicat sancţiunea contravenţională de avertisment
şi a dispus monitorizarea paginii de internet. [...]
Colegiul Director reţine că potrivit Constituţiei României, art. 20 alin 1,
«Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi
interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.»
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art 14 prevede: «Exercitarea
drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să
fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare,
limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională şi
socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă
situaţie».
Protocolul nr. 12 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art 1 prevede
interzicerea generală a discriminării:
«1. Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie asigurată fără
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nici o discriminare bazată, în special, pe sex, pe rasă, culoare, limbă, religie,
opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă
la o minoritate naţională, avere, naştere sau oricare altă situaţie.
2. Nimeni nu va fi discriminat de o autoritate publică pe baza oricăruia dintre
motivele menţionate în paragraful 1.»
Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare
rasială defineşte prin art. 1 discriminarea rasială prin următoarele: «În
prezenta convenţie, expresia ‘discriminare rasială’ are în vedere orice
deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă întemeiată pe rasă, culoare,
ascendenţă sau origine naţională sau etnică, care are ca scop sau efect de a
distruge sau compromite recunoaşterea, folosinţa sau exercitarea în condiţii
de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în domeniul
politic, economic, social şi cultural sau în orice alt domeniu al vieţii publice.»
Ordonanţa de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare (în continuare O.G. 137/2000), republicată,
la art. 2 alin 1 stabileşte: «Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se
înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de
rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex,
orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare
HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care
are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei
sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic,
economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.»
Privind accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate,
la alte servicii, bunuri şi facilităţi, art. 10 al O.G. nr. 137/2000, republicată,
prevede:
«Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intră
sub incidenţa legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de
persoane din cauza apartenenţei acestora ori a persoanelor care administrează persoana juridică la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza prin:
a) refuzarea acordării serviciilor publice administrative şi juridice;
b) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile
de sănătate publică – alegerea medicului de familie, asistenţa medicală,
asigurările de sănătate, serviciile de urgenţă sau alte servicii de sănătate;
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c) refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destinaţie de
locuinţă, cu excepţia situaţiei în care această restrângere este justificată
obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt
adecvate şi necesare;
d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip de
contract, cu excepţia situaţiei în care aceasta restrângere este justificată
obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt
adecvate şi necesare;
e) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la
serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioteci, muzee şi expoziţii,
cu excepţia situaţiei în care această restrângere este justificată obiectiv
de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate
şi necesare;
f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile
oferite de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alţi
prestatori de servicii, indiferent dacă sunt în proprietate privată ori publică,
cu excepţia situaţiei în care această restrângere este justificată obiectiv de
un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi
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 excepţia situaţiei
în care această restrângere este justificată obiectiv de un scop legitim, iar
metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare;
h) refuzarea acordării pentru o persoană sau un grup de persoane a unor
drepturi sau facilităţi.»
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, prevede
următoarele:
Art. 50:
«În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei
minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor
hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoştinţa publică şi în limba
maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective, iar cele cu caracter
individual se comunică, la cerere, şi în limba maternă.»
Art. 76:
«(2) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei
minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor,
în raporturile lor cu autorităţile administraţiei publice locale, cu aparatul
de specialitate şi organismele subordonate consiliului local, aceştia se pot
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adresa, oral sau în scris, şi în limba lor maternă şi vor primi răspunsul atât în
limba româna, cât şi în limba maternă. [...]
(4) Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura inscripţionarea
denumirii localităţilor şi a instituţiilor publice de sub autoritatea lor, precum
şi afişarea anunţurilor de interes public şi în limba maternă a cetăţenilor
aparţinând minorităţii respective, în condiţiile prevăzute la alin. (2).»
În analiza obiectului plângerii deduse soluţionării, Colegiul Director se
raportează şi la jurisprudenţa anterioară. Prin Hotărârea nr. 26 din 09.02.2007
Colegiul Director al CNCD a constatat fapta de discriminare comisă de
Primăria Sfîntu Gheorghe prin publicarea unor informaţii de interes public
exclusiv în limba maghiară (prin publicaţia intitulată «Sepsiszentgyörgy»).
Prin Hotărârea nr. 736 din 16.12.2008, Colegiul director al CNCD a constatat
fapta de discriminare comisă de Rácz Károly, primar al municipiului Tîrgu
Secuiesc, prin nepublicarea informaţiilor de interes public în limba română pe
pagina de internet a Primăriei Tîrgu Secuiesc. [...]
Privind justificarea obiectivă, prin jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a enunţat următoarele principii:
• Convenţia nu interzice orice tratament diferenţiat, ci doar acel tratament
diferenţiat care nu are o justificare obiectivă şi rezonabilă, având în vedere
faptul că de multe ori statele trebuie să adopte legi care prevăd un tratament
diferenţiat, menit să corecteze inegalităţile faptice; justificarea trebuie să
fie analizată în relaţie cu scopul legitim şi efectele măsurii în cauză (Cazul
«referitor la unele aspecte ale legislaţiei cu privire la limba educaţiei în
Belgia» împotriva Belgiei, 23 iulie 1968);
• prin discriminare se înţelege un tratament diferenţiat al persoanelor aflate
în situaţii comparabile, fără a exista o justificare obiectivă şi rezonabilă; art.
14 din Convenţie nu interzice statelor membre să trateze grupurile diferenţiat
în maniera de a corecta inegalităţile faptice; în anumite circumstanţe absenţa
unui tratament diferenţiat reprezintă o violare a dispoziţiei în cauză; poate fi
discriminatorie aceea politică sau măsură generală care prejudiciază în mod
disproporţionat un grup de persoane, chiar dacă măsura nu vizează în mod
specific acel grup; o discriminare potenţială poate rezulta dintr-o situaţie
faptică (D.H. şi alţii împotriva Cehiei, 13 noiembrie 2007, Sampanis şi alţii
împotriva Greciei, 5 iunie 2008);
• justificarea obiectivă şi rezonabilă trebuie să urmărească un scop legitim,
şi măsura aplicată trebuie să fie proporţională cu scopul urmărit; în cazul
82

tratamentului diferit bazat pe rasă, culoare sau origine etnică noţiunea de
justificare obiectivă şi rezonabilă trebuie interpretată într-o manieră cât se
poate de strictă (D.H. şi alţii împotriva Cehiei, 13 noiembrie 2007, Sampanis
şi alţii împotriva Greciei, 5 iunie 2008). [...]
Privind sancţionarea faptei, Colegiul director constată că sancţiunea de
avertisment aplicat în urma constatărilor repetate de discriminare nu au
avut efect. Directiva Consiliului 2000/43/CE, prin art. 15, solicită statelor
membre Uniunii Europene aplicarea de sancţiuni efective, proporţionale şi
descurajante. Proporţionalitatea se poate asigura prin acordarea graduală
a amenzii, în funcţie de gravitatea faptei, între limitele stabilite de lege.
Astfel Colegiul director, aplicând şi prevederile art. 13 alin. 2 al O.G. nr.
2/2001 (faptele sesizate de petent fiind continue), aplică sancţiunea amenzii
contravenţionale minime prevăzute de lege.” (Hotărârea nr 94/02.06.2010)
2.1.7. Alte documente
Pot fi relevante şi alte documente, cum ar fi articole de presă, comunicate, declaraţii etc.
De multe ori acestea nu reprezintă probe (spre exemplu un articol de ziar care descrie un
eveniment), dar pot conţine elemente importante privind direcţiile de documentare ale unui
caz. Spre exemplu monitorul poate lua legătura cu ziaristul care a scris articolul pentru a
obţine probe (interviuri) prin intermediul lui.
Articolele de ziar reprezintă probe doar în situaţia în care se invocă o discriminare produsă
însuşi prin acestea.
Cazuistica Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Articole de ziar ca probe
„Colegiul director a reţinut că Flacăra Iaşului, în data de 27 septembrie
2007, sub semnătura domnului Ciobotari Călin, a publicat un articol în care
atribuie un comportament antisocial în mod colectiv «ţiganilor», faţă de care,
între altele, afirmă că «ne spurcă oraşele», sunt «avorturi ale societăţii».”
(Hotărârea nr 416/28.11.2007)

2.2. Tipuri de documentare în funcţie de domeniul discriminării romilor
2.2.1. Discriminarea produsă prin acţiunile reprezentantilor responsabili cu aplicarea
legii
În toate situaţiile o discriminare produsă de un reprezentant responsabil cu aplicarea legii,
sau de mai mulţi împreuna în exercitarea funcţiei, reprezintă o faptă penală.
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De regulă documentarea acestor fapte se bazează pe interviuri.
Dacă acţiunea a produs urme, acestea pot fi înregistrate video (cum ar fi distrugerile
dintr-o locuinţă cu ocazia unei razii) sau se pot obţine înscrisuri (spre exemplu certificatul
medico-legal al unei persoane bătute).
Din partea poliţiei, a jandarmeriei, după caz, şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor
se va solicita o poziţie publică clară, efectuarea de anchete interne. De regulă vor exista
comunicate de presă, iar rezultatele anchetelor interne pot fi solicitate. Uneori există
înregistrări realizate în cursul evenimentelor (cum ar fi raziile) de către poliţie, care de
asemenea trebuie solictate.
De multe ori în cazuri similare a existat o mare presiune asupra victimelor discriminării ca
să nu depună plângere penală. Orice contravenţie minoră sau faptă penală comisă de victime,
rudele victimelor sau martori va fi aspru sancţionată. Victimele trebuie conştientizate asupra
acestui pericol, totodată trebuie instruite cum pot înregistra eventuale abuzuri viitoare ale
poliţiei sau altor autorităţi. Monitorul va crea posibilitatea de a fi informat de urgenţă asupra
oricărei eveniment viitor şi totodată va asigura că intervine de urgenţă ori de câte ori este
nevoie. Această promisiune trebuie respectată cu stricteţe.
Orice abuz al poliţiei, în sine, reprezintă o faptă penală. În situaţia în care se invocă, ca şi
agravantă, motivaţia rasială a faptei poliţiştilor, ea trebuie probată.
În situaţia unor afirmaţii rasiste din timpul comiterii abuzului (spre exemplu, victima este
bătută şi simultan se fac afirmaţii de genul „cioroiule”), aceste afirmaţii pot fi probate prin
înregistrări sau declaraţii de martori.
În situaţia în care astfel de afirmaţii nu au fost făcute sau nu pot fi probate, acţiunea
reprezentanţilor responsabili cu aplicarea legii trebuie comparată cu acele acţiuni în care
nu sunt implicaţi romi (spre exemplu, dacă se caută un infractor rom, poliţiştii intră în toate
casele din comunitate şi nu doar în casele în care presupuşii infractori locuiesc).
Precizări referitoare la mijloacele de probă
În cauzele referitoare la acţiunile abuzive ale reprezentanţilor responsabili cu aplicarea
legii, anumite tipuri de înscrisuri pot servi la dovedirea abuzului, în mod deosebit:
1. Certificat medico-legal al victimei;
2. Certificate, adeverinţe, bilete medicale de orice tip, eliberate chiar şi de alte unităţi
medicale în afara medicului legist, care să constate vătămările fizice produse prin abuzul
reprezentanţilor responsabili cu aplicarea legii;
3. Martori care să confirme componenta discriminatorie (ex: martori la un tratament
diferenţiat aplicat de reprezentanţilor responsabili cu aplicarea legii, martori care să
fi auzit cuvinte jignitoare şi ofensatoare, cu referiri la apartenenţa etnică a victimelor,
adresate de reprezentanţi responsabili cu aplicarea legii)
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2.2.2. Discriminarea privind condiţiile de locuire
Cu privire la locuire există mai multe tipologii de cauze:
• evacuarea fortata romilor din locuinţe;
• segregarea rezidentiala pe criterii etnice;
• rasismul de mediul;
• nerepartizarea locuinţelor sociale sau de altă natură pentru romi;
• neasigurarea condiţiilor minime de locuire;
• nereconstruirea caselor romilor după o calamitate.
În situaţia evacuării unor persoane de etnie romă documentarea se bazează pe interviuri,
înscrisuri (cum ar fi contracte, sentinţe, cărţi funciare). Trebuie evidenţiat tratamentul
diferenţiat prin comparaţia cu alte, care, aflate în situaţie similară, nu sunt supuşi evacuării.
Criteriul etnic se va proba ori prin declaraţiile persoanelor reclamate (de genul „vom scoate
ţiganii din oraş”), prin înscrisuri (cum ar fi hotărârea de consiliu local care menţionează
necesitatea mutării romilor) sau prin arătarea faptului că persoanele evacuate sunt cunoscute
ca aparţinând comunităţii de romi (prin Hotărârea nr. 18 din 18.01.2005 a CNCD s-a decis că
măsura de evacuare şi mutare a unor persoane nu poate fi considerată discriminatorie dacă
sunt vizate şi alte persoane, nu doar romi). Dreptul încălcat invocat va fi art. 13 al O.G. nr.
137/2000. Pentru preîntâmpinarea justificării obiective se va evidenţia, prin înscrisuri sau
declaraţii de martori, modul de dobândire a imobilului în care au locuit cei evacuaţi. În mod
similar, se va clarifica ce se va întâmpla cu cei evacuaţi. Conform Hotărârii nr. nr. 345 din
26.10.2004 a CNCD, nu se consideră discriminare mutarea romilor în condiţii mai bune şi cu
acceptul lor.
Segregarea rezidentiala pe criterii etnice. Locuinţa adecvată trebuie să fie localizată astfel
încât să permită accesul la surse de angajare, servicii medicale, şcoli, centre de îngrijire a
copiilor şi alte facilităţi sociale. Acest lucru este valabil atât pentru oraşele mari cât şi pentru
mediile rurale unde cheltuielile temporale şi financiare necesare pentru a ajunge la şi de
la locul de muncă suprasolicită bugetul unei familii. In practica, la nivelul oraselor mari din
Romania exista o practica de a muta romii din diverse cartiere sau din centrul localitatii
la periferie, in ideea de a izola romii de restul comunitatii. Asemenea tendinte au fost
documentate de Romani CRISS in orase precum Piatra Neamt, Zalau, Mangalia, Miercurea
Ciuc etc.
Locuinţele nu trebuie construite în locuri poluate sau în imediata apropiere de surse de
poluare care ameninţă dreptul la sănătate a locuitorilor. Rasismul de mediu la care sunt supusi romii consta in evacuarea si in amplasarea acestora in conditii inumane in imediata
apropiere a gropilor de gunoi, a statiilor de epurare sau a zonelor industriale aflate la marginea oraselor. Autoritatile publice locale, primariile sau consiliile locale adopta uneori acest
tip de initiative ce rezida in evacuari fortate, urmate de plasarea romilor intr-o situatie mult
mai dificila decat cea anterioara. In toate aceste cazuri, cele mai afectate categorii sunt copiii
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(sute de copii ajung sa traiasca in conditii inumane, desi ei ar trebui sa se bucure de o atentie
si o protectie speciala din partea statului), femeile si persoanele varstnice care nu au nici un
instrument de aparare in fata unor astfel de situatii.
În mai 2004, au fost evacuate peste 100 de persoane de etnie romă dintr-un imobil din localitatea Miercurea Ciuc (situat pe str. Pictor Nagy Imre
nr. 27), la marginea localităţii, in imediata vecinătate a staţiei de epurare,
în condiţii de locuit foarte precare. În str. Pictor Nagy Imre nr. 27, imobilul existent a fost demolat astfel încât în prezent este teren viran, acesta
nefiind îngrijit. În ceea ce priveşte noua locaţie din str. Primăverii în care
au fost mutaţi romii, aceasta este situată în imediata vecinătate a staţiei
de epurare a localităţii Miercurea Ciuc, pe un teren situat gard în gard cu
staţia de epurare, au fost mutate aproximativ 12 familii de romi, însumând
circa 40-50 de persoane. Pe gardurile staţiei de epurare, inclusiv pe gardul
comun cu terenul pe care locuiesc romii, erau afişate plăcuţe care avertizau
cu privire la pericolul de toxicitate. Două persoane (una fiind un copil de 4
luni) au decedat ulterior mutării, iar romii au reclamat faptul că decesul a
fost influenţat de condiţiile de mediu.
Privind nerepartizarea de locuinţe, de către autorităţile publice locale, pentru romi,
trebuie documentat tratamentul diferenţiat. Sistemul de punctaj poate fi obţinut de la
autoritatea publică locală, ca şi punctele acordate fiecărui solicitant. Criteriul etnic trebuie
probat ori prin tenul persoanelor refuzate ori prin alte caracteristici (cum ar fi îmbrăcămintea
tradiţională purtată) sau prin faptul că persoanele refuzate sunt cunoscute ca aparţinând
comunităţii de romi. Dreptul încălcat invocat poate fi art. 10 lit. c) a O.G. nr. 137/2000. Altă
justificare obiectivă decât neatingerea punctajului necesar sau lipsa locuinţelor date spre
chirie nu poate exista. Inclusiv sistemul de punctaj poate fi considerat discriminatoriu (spre
exemplu dacă pentru locuinţe sociale se acordă un punctaj exagerat de mare persoanelor cu
diplomă universitară comparativ cu familiile mari)13.
Neasigurarea condiţiilor minime de locuire poate apărea ca situaţie de discriminare doar
dacă o autoritate are finanţare pentru reabilitarea, spre exemplu, a reţelei de apă potabilă, şi
din acest program exclude comunitatea de romi. Diferenţierea poate fi dovedită prin înscrisuri (modul de realizare a proiectului) şi declaraţii de martori, iar criteriul prin notorietatea
faptului că în zona nereabilitată locuiesc romi. Dreptul încălcat invocat va fi art. 10 lit. h) din
O.G. nr. 137/2000. Nu se poate accepta ca justificare obiectivă terminarea banilor la intrarea
în comunitatatea de romi, dar lipsa autorizaţiilor de construcţie poate motiva nerealizarea
reabilitării, cu condiţia ca nu doar în comunitatea de romi să se aplice acest principiu.
�������
Prin Hotărârea nr. 192/18.05.2011 CNCD a constatat discriminatorie sistemul de punctaj pentru locuinţe sociale
care acorda punctaj mai mare pentru cei cu venituri mari şi celor care lucrează în instituţii publice, însă nu acorda
semnificativ mai multe puncte familiilor cu mulţi copii.
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După o calamitate autorităţile statului nu au obligaţia de a reconstrui locuinţele. Totuşi
dacă aceste autorităţi îşi iau angajamentul pentru reconstrucţie, nu pot fi excluse casele în
care locuiesc familii de romi. Diferenţierea se va dovedi prin înscrisuri (modul de realizare
a reconstrucţiei) şi declaraţii de martori, iar criteriul etnic prin metodele arătate anterior.
Dreptul încălcat invocat va fi art. 10 lit. h) din O.G. nr. 137/2000. Nu este acceptabilă ca
justificare obiectivă terminarea banilor înainte de reconstruirea caselor familiilor de romi,
dar lipsa autorizaţiilor de construcţie poate motiva refuzul reconstrucţiei, cu condiţia ca nu
doar pentru casele locuite de romi să se aplice acest principiu.
2.2.3. Discriminarea în domeniul educaţiei
În domeniul educaţiei pot apare discriminări prin:
- refuzul înscrierii copiilor în şcoală;
- segregarea;
- înscrierea copiilor romi în şcolile pentru copii cu deficienţe mentale;
- încălcarea dreptului la demnitate a elevilor.
Refuzul înscrierii unui copil se poate proba prin înregistrarea refuzului sau prin declaraţii de martori. Este totodată relevant să se arate faptului că apartenenţa etnică a copilului
era cunoscută de persoana care a refuzat înscrierea copilului. Ca şi drept încălcat se va invoca art. 11 din O.G. nr. 137/2000. Justificările obiective ale refuzului înscrierii unui copil în
şcoală sunt extrem de limitate, cum ar fi numărul prea mare de elevi deja înscrişi (prin Hotărârea nr. 335 din 09.11.2004 CNCD a decis că nu reprezintă discriminare refuzul înscrierii
unor elevi după începerea anului şcolar într-o şcoală în care toate clasele erau cu efectivul
maxim) sau nerespectarea termenelor pentru înscriere (CNCD, prin Hotărârea nr. 433 din
05.11.2007, a decis că nu există o faptă de discriminare în situaţia în care pentru înscrierea
pe locurile speciale pentru romi nu au fost respectate termenele legale de înscriere).
În cazul segregării (existenţa şcolilor sau claselor formate preponderent din elevi romi,
segregare în interiorul unei clase prin aşezarea copilului rom şi prin lipsa de atenţie acordată elevului) documentarea se va baza pe interviuri, înscrisuri (cum ar fi catalogul), înregistrări (legislaţia interzice însă efectuarea de înregistrări în timpul orei, fără acceptul
cadrului didactic), date statistice şi date cu caracter statistic (cum ar fi componenţa etnică
a claselor). Se va pune accent nu doar pe segregarea fizică a elevilor, dar şi pe arătarea
condiţiilor de educaţie (mobilier existent în clase, nivelul de pregătire al cadrelor didactice
care predau în diferite clase, rezultatele obţinute de elevi etc.). De multe ori poate fi utilă
chestionarea elevilor, cadrelor didactice, părinţilor. Pot fi solicitate înscrisuri, puncte de vedere din partea inspectoratelor şcolare (inclusiv din partea inspectorilor romi) şi din partea
Ministerului Educaţiei.
Prin hotărârile sale (ex. Hotărârea nr. 338 din 03.09.2007) CNCD nu a acceptat ca justificare
menţinerea claselor segregate în clasa a V-a pe motivul că aşa au fost clasele primare, romii
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provenind dintr-o şcoală din comunitate cu clasele I-IV (ex. Hotărârea nr. 338/03.09.2007).
Prin Hotărârea nr. 330 din 27.03.2008 CNCD a arătat că nici atunci nu se permite segregarea
dacă justificarea are la bază caracterul nomad al comunităţii de romi.
Înscrierea copiilor romi în şcolile pentru copii cu deficienţe mentale poate fi probat prin
date cu caracter statistic (procentul copiilor romi în cadrul acestor şcoli). Totodată investigaţia
va urmări modul în care elevii au ajuns în aceste şcoli: rezultatele şcolare anterioare,
atitudinea părinţilor, testarea copiilor etc.
Încălcarea dreptului la demnitate a elevilor vizează modul în care cadrele didactice, colegii
de şcoală sau părinţii se raportează la elevi romi. Într-o cauză CNCD a constatat încălcarea
dreptului la demnitate a unui elev de origine arabă de către profesoara de geografie care a
afirmat că arabii au obiceiul de a râgâi la masă (Hotărârea nr. 282 din 20.10.2010). Astfel de
afirmaţii pot fi probate prin înregistrări şi declaraţii de martor.
2.2.4. Discriminarea în domeniul sănătăţii
În domeniul sănătăţii pot apărea două tipuri de probleme: refuzul de a acorda servicii şi
segregarea în cadrul instituţiilor de sănătate (clinic, spitale).
În situaţia refuzului de a acorda servicii mediale trebuie probat în principiu refuzul,
celelalte aspecte au o mai mică relevanţă.14 Refuzul poate fi unul expres, exprimat de un
cadru medical, situaţie în care probarea se va face prin înregistrare sau declaraţii de matori,
sau tacit, prin evitarea persoanelor de etnie romă care au nevoie de servicii de sănătate. În
acest ultim caz pot fi relevante interviurile, inclusiv cu mediatorului sanitar, dacă există, sau
datele statistice ale direcţiilor judeţene de sănătate şi ale Ministerului Sănătăţii.
Dreptul atins este prevăzut de art. 10 lit. b a O.G. nr. 137/2000, care menţionează alegerea
medicului de familie, asistenţa medicală, asigurările de sănătate, serviciile de urgenţă sau
alte servicii de sănătate. Prin sintagma „alte servicii de sănătate” sunt incluse practic toate
serviciile de sănătate de care orice cetăţean se poate bucura.
Pentru a preîntâmpina formularea unei justificări obiective din partea reclamatului trebuie
probată, în anumite cazuri, necesitatea acordării serviciului medical (internarea în spital, spre
exemplu). Poate reprezenta probă conludentă o contraexpertiză medicală, obţinută eventual
de la institutul de medicină legală. În situaţia în care există o înrăutăţire a situaţiei medicale
după refuz acest lucru trebuie accentuat.
Segreagrea în cadrul instituţiilor medicale nu este prevăzută ca faptă de discriminare de
O.G. nr. 137/2000, totuşi prin practica CNCD segregarea se consideră a fi o formă gravă de
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Este puţin probabil ca un cadru medical să se apere afirmând că refuză serviciile medicale în general.
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discriminare. Segregarea reprezintă o diferenţiere ce se poate proba prin înregistrări (poze)
sau interviuri.
Criteriul de apartenenţă etnică trebuie evidenţiat ori prin tenul persoanelor segregate
ori prin alte caracteristici (cum ar fi îmbrăcămintea tradiţională purtată) sau prin faptul
că persoanele segregate sunt cunoscute ca aparţinând comunităţii de romi. Acest aspect
poate fi clarificat prin interviuri sau poza persoanelor în cauză. Uneori se fac afirmaţii de
genul „ai loc în salonul pentru ţigani”, ceea ce se poate înregistra.
Trebuie pus un mare accent pe dovedirea legăturii de cauzalitate între segregare şi criteriul etnic. Spre exemplu la o maternitate femeile rome au născut în alt salon decât femeile nerome. Explicaţia spitalului (justificarea obiectivă) a fost că au un salon separat pentru
mamele care nu s-au prezentat la controale medicale în timpul sarcinii, întrucât la ele pot
apărea complicaţii neprevăzute, şi că în salonul respectiv este prezent de permanenţă un
medic, pe lângă moaşe, faţă de celelalte trei saloane, unde există un medic care merge
dintr-un salon în altul după nevoie. Dacă legătura de cauzalitate nu poate fi dovedită şi
există posibilitatea de a găsi o justificare medicală din partea reclamaţilor trebuie analizate
condiţiile din locurile unde romii beneficiază de serviciul medical comparativ cu locurile
unde neromii beneficiază de aceste tratamente (numărul de medici şi de asistenţi medicali
pe bolnavi, echipamentul medical utilizat, mobilierul etc.).
2.2.5. Limitarea accesului în locurile publice
În situaţia în care există afişat un text de genul „Intrarea rromilor interzisă”, poza afişului
reprezintă o probă suficientă pentru fapta de discriminare.15 În mod similar, simpla afirmaţie
înregistrată a unui patron, spre exemplu, că nu permite accesul romilor în localul lui,
reprezintă probă suficientă.
Documentarea cauzelor în care un astfel de afiş sau afirmaţie nu există se bazează pe
interviuri şi, în mod specific, pe testinguri. Refuzul accesului se poate şi înregistra.
Un accent deosebit se va pune pe dovada existenţei situaţiei de diferenţiere comparativ cu alte persoane. Spre exemplu accesul într-un restaurant poate fi condiţionat
de ţinuta decentă, dar această condiţie trebuie aplicată tuturor persoanelor şi nu doar
romilor; o discotecă poate acorda acces doar studenţilor, dar carnetul de student trebuie
cerut de la toate persoanele care doresc să intre şi nu doar de la persoanele cu tenul mai
închis la culoare.
Criteriul de apartenenţă etnică trebuie evidenţiat prin mijloacele arătate anterior. Uneori
se fac afirmaţii de genul „nu te pot lăsa să intri că eşti ţigan”, ceea ce se poate înregistra.
�����������������������������������������������������������������������������������
În acest sens au decis în mod repetat atât CNCD-ul cât şi instanţele de judecată.
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Dreptul atins este prevăzut la art 14 al O.G. nr. 137/2000, care arată caracterul de
contravenţie al interzicerii accesului unei persoane sau al unui grup de persoane în
locurile publice din cauza apartenenţei acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie etc.
persoanelor în cauză. Prin urmare trebuie probat şi caracterul public al unui loc. Unele locuri
sunt destinate publicului (magazinele, restaurantele, discotecile etc.), astfel sunt publice prin
existenţa lor, chiar dacă afişează un text de genul „ne rezervăm dreptul de a selecta clientela”.
Altele pot deveni locuri publice prin voinţa proprietarului (spre exemplu dacă cineva lansează
public o invitaţie către toţi colegii lui de muncă să meargă la el la o petrecere, locul devine
public pentru colegi, dar numai pentru ei)16.
Pentru a preîntâmpina formularea unei justificări obiective din partea reclamatului se vor
obţine informaţii cu privire la:
- modul în care persoana refuzată a fost îmbrăcată, în comparaţie cu alte persoane ale
căror acces nu a fost îngrădit;
- comportamentul persoanei în cauză înainte de refuz17.

���������������������������������
Conform deciziei CEDO în cauza Johnson împotriva Regatului Unit din 17 iulie 1976, garanţia conferită de art. 8
a Convenţiei europene cu privire la protecţia vieţii private poate fi invocată în măsura în care persoana în cauză însăşi
nu a făcut-o publică.
�������������
CNCD, prin Hotărârea nr. 195 din 01.07.2003, a decis că nu este discriminatoriu dacă accesul într-un local este
permis doar persoanelor care respectă condiţiile afişate la intrare, şi anume ţinută decentă, să aibă carnet de student,
să nu aibă asupra lor droguri sau arme şi să nu fie în stare de ebrietate. Prin mai multe hotărâri CNCD a decis că
persoanele care fac scandal într-un loc public pot fi daţi afară, mai mult, pot fi refuzaţi şi în viitor.
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ANEXA 1
Model de plângere penală

DOMNULE PRIM PROCUROR,
Subsemnatul (nume, prenume).........................................., domiciliat în ...........................,
str. ..........................., nr. ..., bl. ..., ap..., judeţul ........................, în calitate de ........................
formulez prezenta plângere penală împotriva ...................................................., domiciliat în
..........................., str. ........................, nr. ..., bl. ..., ap. ..., judeţul ..........., pentru săvarşirea
infracţiunii de ....................., prevazută şi pedepsită de art. ...... C. penal.
Motivele plângerii:
În fapt, la data de .............., ora ...., locul ..............., făptuitorul ........................................,
a săvârşit ...................................................................................................................................
Prejudiciul pe care făptuitorul mi l-a creat prin săvârşirea infracţiunii este de ............... şi
se compune din ........................................................................................................................
În drept, fapta constituie infracţiunea de ..............., prevăzută şi pedepsită de art. ..... C. penal.
În dovedirea plângerii, înţeleg să mă folosesc de următoarele probe: proba cu înscrisuri
şi următorii martori:
• ......................., domiciliat în .............., str. ............, nr. ..., bl. ..., ap. ..., judeţul ............;
• ......................., domiciliat în .............., str. ............, nr. ..., bl. ..., ap. ..., judeţul .............
Faţă de cele arătate mai sus solicit să dispuneti măsurile legale, respectiv identificarea şi
tragerea la răspundere penală persoanelor ce se fac vinovate de săvârşirea faptelor penale
reclamate.
Data

Semnătura
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ANEXA 2
Model de petiţie către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării – discriminare
(aplicabilă tuturor domeniilor în cadrul cărora se manifestă discriminarea cu ajustările
specifice în funcţie de circumstanţele concrete ale cazului)

DOMNULE PREŞEDINTE,
Subsemnatul .......(nume, prenume)......................., domiciliat în ..........., str. .........., nr. ...,
bl. ..., ap..., judeţul ........................, în calitate de .......................formulez prezenta petiţie
împotriva .................................................., domiciliat în ..................., str. ............, nr. ..., bl. ...,
ap. ..., judeţul ..........., pentru săvârşirea faptei de discriminare, prevăzută de art. ...... din OG
137/2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
.
Motivele plângerii:
În fapt, la data de ................................, ora ..........., locul .........................., reclamatul........
.......................................................................................................................................
În drept, fapta constituie discriminare, conform art. ...... din OG 137/2000, republicată,
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
Sub aspectul existenţei unui tratament diferenţiat, precizez că..........................................
Sub aspectul existenţei unui criteriu de discriminare, ........................................................
Tratamentul diferenţiat a avut drept scop/efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii,
folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a unui drept recunoscut de lege..................
Tratamentul diferenţiat nu a fost justificat obiectiv de un scop legitim.
În dovedirea plângerii, înţeleg să mă folosesc de următoarele probe: proba cu înscrisuri
şi următorii martori:
• ......................., domiciliat în .............., str. ............, nr. ..., bl. ..., ap. ..., judeţul ............;
• ......................., domiciliat în .............., str. ............, nr. ..., bl. ..., ap. ..., judeţul .............
Faţă de cele arătate anterior, vă solicit respectuos să dispuneţi aplicarea măsurilor legale,
respectiv să constataţi săvârşirea faptei contravenţionale de către reclamat şi să dispuneţi
sancţionarea acestuia cu .....................................................
.........................................
(amendă contravenţională sau avertisment).
Anexez, la prezenta petiţie, următoarele documente:
1............
2............
3............
Data
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ANEXA 3
Model de acţiune către instanţa de judecată - discriminare (aplicabilă tuturor dome
niilor în cadrul cărora se manifestă discriminarea cu ajustările specifice în funcţie de circumstanţele concrete ale cazului)
DOMNULE PREŞEDINTE,
Subsemnatul .......(nume, prenume)......................., domiciliat în ..........., str. .........., nr. ...,
bl. ..., ap..., judeţul ........................, în calitate de .......................formulez prezenta petiţie
împotriva .................................................., domiciliat în ..................., str. ............, nr. ..., bl. ...,
ap. ..., judeţul ..........., pentru săvârşirea faptei de discriminare, prevăzută de art. ...... din OG
137/2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
.
Motivele plângerii:
În fapt, la data de ................................, ora ..........., locul .........................., pârâtul....
...........................................................................................................................................
În drept, fapta constituie discriminare, conform art. ...... din OG 137/2000, republicată,
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
Sub aspectul existenţei unui tratament diferenţiat, precizez că..........................................
Sub aspectul existenţei unui criteriu de discriminare, .........................................................
Tratamentul diferenţiat a avut drept scop/efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii,
folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a unui drept recunoscut de lege..................
Tratamentul diferenţiat nu a fost justificat obiectiv de un scop legitim.
Pe cale de consecinţă, consider că mi-a fost cauzat un prejudiciu, şi înţeleg să fac
următoarele precizări:
Sub aspectul existenţei prejudiciului...................................................................................
Sub aspectul neacoperirii prejudiciului până în prezent......................................................
Menţionez, totodată, că este îndeplinită condiţia referitoare la neacoperirea prejudiciului,
până la momentul introducerii prezentei cereri de chemare în judecată.
Sub aspectul existenţei unei fapte ilicite, menţionez că prejudiciul mi-a fost cauzat ca
urmare a faptei de discriminare descrise anterior.
Sub aspectul raportului de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, menţionez...............
.......................................
Sub aspectul existenţei vinovăţiei, precizez că..................................................................
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În dovedirea plângerii, înţeleg să mă folosesc de următoarele probe: proba cu înscrisuri
şi următorii martori:
• ......................., domiciliat în .............., str. ............, nr. ..., bl. ..., ap. ..., judeţul ............;
• ......................., domiciliat în .............., str. ............, nr. ..., bl. ..., ap. ..., judeţul .............
Faţă de cele arătate anterior, vă solicit respectuos să dispuneţi obligarea pârâtului la
următoarele prestaţii ............................................... ............................................................
(se detaliază prestatiile cerute care pot varia de la solicitarea unor sume de bani cu titlu de
despăgubire la obligarea pârâtului la prezentarea de scuze publice etc).
Anexez, la prezenta petiţie, următoarele documente:
1............
2............
3............
Data
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