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Cuvânt înainte
Interzicerea accesului în locuri publice, cum ar fi restaurante, hoteluri şi piscine,
din considerente rasiale, este o experienţă ce poate fi uşor ignorată de trecători. ’’Poţi să
ridici din umeri şi să mergi mai departe; dacă banii tăi nu sunt destul de buni pentru aceşti
rasişti, du-te să-i cheltui în altă parte’’, susţin unii oameni. Dar, acest tip de raţionament
neagă faptul că experienţa respectivă ar fi una umilitoare. Dacă se întâmplă iar şi iar îţi va
diminua respectul de sine. Şi dacă ţi se întâmplă nu numai ţie, ci şi rudelor tale şi altora
aparţinând aceleaşi etnii, poţi ajunge la concluzia că aparţii unui grup de oameni inferiori.
Astfel, această experienţă are un impact puternic, atât asupra vieţii persoanei, cât şi asupra
relaţiilor cu alţii. Tocmai din aceste considerente, interzicerea accesului în locurile destinate
publicului larg constituie o gravă încălcare a drepturilor omului.
Totuşi, persecutarea autorului unui delict sau introducerea unei acţiuni civile, aşa cum ar
putea face cineva ca urmare a bătăii primite de la huligani ‘’de dreapta’’, nu este şi reacţia
instantanee pe care o ai când îţi este interzis accesul într-un bar, de exemplu. Cea mai
obişnuită reacţie pe care o avem, urmare a unei asemenea experienţe, este să nu ne mai
ducem niciodată în acel local. Acest lucru, însă, este exact ceea ce proprietarul sau
managerul doreşte. Justificarea unei asemenea politici poate fi doar bănuită. Oare
consideră că profiturile lor ar avea de suferit, sau că vor da afacerilor lor o imagine
negativă, dacă accesul romilor în barurile şi restaurantele lor este permis?
Unul dintre cazurile care au determinat publicarea acestei broşuri se referă la un diplomat
rom care a fost dat afară dintr-un restaurant. În mod normal, am fi înclinaţi să credem că un
restaurant ar trebui să întâmpine cu bucurie diplomaţii, însă ideile preconcepute despre
romi trebuie că au fost mai puternice.
Din punct de vedere legal, motivul pentru care romilor le este interzis accesul în locuri
destinate publicului este irelevant. Restricţionarea accesului unei anumite categorii de
persoane constituie o violare a standardelor internaţionale ale drepturilor omului şi, ca
atare, autorii trebuie aduşi în faţa instanţei. Este într-adevăr remarcabil faptul că oamenii îşi
dau osteneala să aducă astfel de cazuri în faţa justiţiei. Procedurile judecătoreşti consumă
mult timp şi bani şi nu rezolvă problema imediat şi chiar în cazul în care vor câştiga, nevoia
de a vizita restaurantul sau piscina respectivă pot fi minime. Mai mult, mulţi romi au foarte
puţină încredere în sistemul judiciar. Unele state au recunoscut consecinţele sistemului
juridic şi lucrează pentru elaborarea unei alternative. Este extrem de util faptul că prezenta
broşură oferă o vedere de ansamblu asupra acestor alternative. Posibilităţile par a fi
nesfârşite: organisme de mediere, instituţii care asistă victimele, documentarea cazului,
elaborarea de rapoarte şi informarea autorităţilor şi publicului larg, un comitet parlamentar,
un Ombudsman Specializat, un organism specializat în primirea plângerilor despre
tratamentul inegal etc. Sper ca acest lucru să servească drept inspiraţie anumitor guverne.
Putem spune ceva asemănător şi despre descrierea detaliată a cazurilor din instanţă.
Diferiţi factori şi soluţii au contribuit la succesul acţiunilor, şi pot inspira şi pe alţii.
Argumentarea folosită de către un judecător într-un caz descris poate fi folosit de către
avocaţi în alte cazuri: «interzicerea trebuie să fie bazată pe cunoaşterea consumatorului

individual şi nu trebuie fondată pe apartenenţa lui sau ei la un anumit grup etnic». Uneori,
un caz civil este mai de succes decât o procedură penală. Aşa cum argumentează autorul,
rezultatul unui caz judecat de instanţa unei ţări nu are nici un fel de consecinţe legale în
cazuri similare din alte ţări. Totuşi, informaţia poate ajuta şi pe alţii, fie avocaţi, organizaţii
non-guvernamentale şi activişti, în reunirea argumentelor de folosit în cazurile lor
particulare. Un caz mi s-a părut îndeosebi eficient şi inventiv: acţiunea întreprinsă de un
rom nomad pentru prevenirea înnoirii licenţei managerului unui bar pe motiv că a interzis
accesul nomazilor. Acest caz a lovit puternic; omul şi-a pierdut sursa de venit, serviciul,
poate şi demnitatea; cu toate acestea, judecătorul a avut dreptate concluzionând că
individul respectiv «nu este o persoană aptă sau potrivită să deţină o licenţă». O astfel de
acţiune legală poate ajuta la declanşarea schimbării sociale. Poate fi şi motivată de un
individ, dar, în cele mai multe cazuri, o organizaţie non-guvernamentală este cea care
începe o astfel de procedură. Un caz câştigat va preveni pe de o parte ca autorul să
interzică accesul persoanelor aparţinând unui anume grup şi, pe de altă parte, va servi
drept avertisment altora care nutresc asfel de idei. Mai mult, şi poate mai important, este
faptul că acest lucru va restitui romilor propriul lor respect.
Marcia Rooker1
August 2002

1 Marcia Rooker (1956) a studiat Dreptul la Universitatea din Nijmegen. A absolvit în 1983. A obţinut titlul de
Propedeuse în Ştiinţe Politice la Free University din Amsterdam în 1987. Până în 1995 a fost Coordonator în cadrul
Fundaţiei Lau Mazirel din Amsterdam, o organizaţie pentru romi. Din ianuarie 1995 până în octombrie 2000 a lucrat
la Center for Migration Law din cadrul Universităţii din Nijmegen, în acelaşi timp ca doctorand şi profesor de Drept
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experienţa romilor şi sinti. În prezent, este membră a Camerei pentru Reabilitarea Romilor şi Sinti din Olanda, autor
al lucrării ”The International Supervision of Protection of Romany People in Europe”.

Nota Autorului
Adoptarea unor măsuri legislative anti-discriminatorii produc consecinţe juridice
asupra victimelor sau autorilor discriminării dar, în acelaşi timp, afectează întreg cadrul
social asupra căruia normele juridice îşi vor găsi aplicare. În acest context, fie că este vorba
de statele membre ale Uniunii Europene sau cele cu statut de ţară-candidat la Uniunea
Europenă, adoptarea legislaţiei în domeniul discriminării etnice a devenit imperativă, fiind
dublată de termene limită pe care aceste state trebuie să le respecte. Statele trebuie să îşi
asume responsabilitatea creării unui asemenea cadru instituţional.
Dezvoltarea cadrului instituţional, prin mecanisme coerente, asigură oricărei
victime posibilitatea de a se plânge împotriva discriminării şi de a obţine remediul dreptului
încălcat în faţa instanţelor de judecată.
Impactul legislaţiei anti-discriminatorii se răsfrânge asupra factorilor implicaţi în
procesul de implementare al acestei legislaţii. În acest proces, orgnizaţiile nonguvernamentale ale romilor de apărare a drepturilor omului joacă un rol esenţial.
În fond, printre actorii principali implicaţi în acţiunea legală de sancţionare a
discriminării se numără activiştii de drepturile omului, juriştii dar şi, nu în ultimul rând,
avocaţii. Făcând parte din această ultimă categorie, şi pus în faţa faptului de a pleda în
instanţă, m-am confruntat direct cu prejudecăţile brutale ce vizează romii: ”sunt infractori,
sunt implicaţi în crime, nu li s-a permis accesul în bar dar nu există nici un prejudiciu; au
putut să-şi umple burţile în alt restaurant…”. Deşi nu aveau nici o legatură cu săvârşirea
vreunor infracţiuni, crime sau orice alte legături cu acel restaurant, totuşi, lor li s-a refuzat
accesul. În faţa unei asemenea mentalităţi, trebuie să convingi judecătorul de încălcarea
unor prevederi legale. Care vor fi argumentele avocatului în acest sens? Dincolo de
considerentele procedurale cum voi convinge instanţa că romilor li s-a cauzat un prejudiciu?
Cum pot acţiona în numele victimei pentru a depune o plângere în faţa unui organism
specializat în sancţionarea discriminării ?
Discriminarea nu ocoleşte romii, indiferent de poziţia sau funcţia pe care o deţin. Frustrarea
mea ca avocat a convers la un moment dat cu frunstrarea unui funcţionar public
internaţional. Ambele vizau discriminarea şi locurile publice.
Atunci am pus întrebarea: Există şi alţi romi victime ale discriminării în accesul la locurile
publice ? Ce au decis instanţele de judecată în aceste cazuri şi cum au pledat avocaţii
victimelor ? Ce am putea face pentru a găsi metode eficiente în apărarea victimelor ? Cum
le putem convinge că pot avea succes printr-o acţiune legală? Au fost doar câteva întrebări
pe care ni le-am pus înainte de a realiza această broşură.
Actorii principali în acestă cercetare l-au jucat organizaţiile non-guvernamentale de apărare
a drepturilor omului. În majoritatea cazurilor prezentate în această broşură, acţiunile legale
au fost întreprinse de aceste organizaţii, în numele victimelor discriminării. Acest fapt relevă
rolul important în asistarea victimei, fiind primul actor alăturat romilor discriminaţi.

Există un mecanism specializat alăturat victimei? În prima instanţă, este
“medierea părţilor” o metodă ce ar trebui luată în considerare sau ar trebui instituite
proceduri judiciare în faţa unor asemenea organisme? Este pentru victimă, un asemena
organism, o necesitate? Cum abordează statele şi organizaţiile internaţionale această
problemă?
Broşura de faţă încearcă cel puţin să abordeze aceste chestiuni şi este o
provocare, la reflecţie şi inovaţie, a avocaţilor care activează în domeniul discriminării faţă
de romi.
În aceeaşi măsură lucrarea se adresează Guvernelor şi Magistraţilor implicaţi în
procesul de implementare a legislaţiei anti-discriminatorii.
Dezideriu Gergely,
Avocat, Baroul Bucureşti
August 2002

CAPITOL I INTRODUCERE
I.1. Impactul unor cazuri de refuz privind accesul la bunuri şi servicii
"Nici un ţigan nu are voie să mănânce, să bea
sau să se distreze în barul meu1”.”Am ordin de la
patron să nu las ţigani în bar2”. ‘‘Nu li s-a permis
accesul în restaurant dar nu există nici un
prejudiciu, domnule Preşedinte. Oricum şi-au
umplut burţile într-un alt restaurant, aşa cum
susţin chiar dânşii în mărturia lor.…”3. ”Nu
servim romi şi ţigani”. 4
Frecvenţa unor asemenea atitudini faţă de persoane aparţinând minorităţii romilor
exprimă diferite forme de discriminare. Dar, frustrarea celor care simt aceste respingeri,
probabil nu este luată în considerare niciodată de cei care discriminează. Generalizarea
unor situaţii particulare la nivelul unei întregi categorii etnice alimentează asemenea
percepţii. Astfel de mentalităţi determină unele persoane să ascundă faptul apartenenţei la
minoritatea de care aparţin. Cei care nu ascund acest lucru îşi asumă deseori un risc: ”În
Varşovia, în luna septembrie 2000, trei romi –inclusiv un înalt funcţionar OSCE pe problema
romilor –au fost scoşi cu forţa dintr-o cafenea după ce li s-a refuzat servirea şi li s-a ordonat
să plece”5 .
Poziţia în faţa unei instanţe de judecată a unui avocat care trebuie să pledeze
cauza unor tineri romi, studenţi, este deseori dificilă. Întodeauna pledoaria va trebui să
conţină elemente care să demonstreze nu doar faptul că romii nu sunt infractori, dar şi că
demnitatea umană sau onoarea poate fi lezată chiar şi faţă de un rom căruia nu i s-a permis
accesul într-un loc public. Dacă există posibilitatea să fie primit într-un alt restaurant, pentru
Citat Biroul Legal pentru Apărarea Minorităţilor Naţionale şi Etnice, NEKI, Cartea Alba-White Booklet, cazul Gyula
Goman, NEKI, 1996; în acelaşi sens vezi White Booklet 1997,1998, se găseşte la adresa http://www.neki.hu
(accesat 1 ianuarie 2002)
2 Citat Romani CRISS, Departamentul Drepturile Omului, Raport Anual 2001, cazul CRISS vs. Angely şi la adresa
http://www.romanicriss.ro (accesat 15 August 2002); în acelaşi sens vezi şi European Roma Rights Center, “Stare
de Impunitate-Încălcarea Drepturilor omului – cazul Romilor din România”, 2001, pag.114, se găseşte la adresa
http://www.errc.org/publications/reports/index.shtml (accesat 1 ianuarie 2002)
3 Pledoarie a avocatului pârâtului în faţa instanţei de judecată în cazul CRISS vs. Angely din România; În urma
declaraţiei avocatului angajat de Romani CRISS cu ocazia concluziilor finale în faţa judecătorului de la Judecătoria
din P., 2001.
4 Vezi ziarul “Jurnalul de Transilvania” din România, 15 ianuarie 2002, articolul cu titlul “Bar interzis rromilor şi
ţiganilor”; articolul conţine fotografia localului şi a anunţului aflat la intrare; în acelaşi sens vezi ziarul "Evenimentul
Zilei’’ din Romania, 22 februarie 2002, articolul cu titlul "Restaurant interzis Romilor", un anunţ asemănător sub
forma: “nu este permis accesul Romilor” însoţit de fotagrafia barului respectiv.
5 Vezi European Roma Rights Center,”Racial discriminaton and attacks on Roma in Poland“, Roma Rights, nr.1,
2001, se găseşte la adresa http://errc.org/rr_nr1_2001/snap11.shtml; în acelaşi sens, Institutul pentru o Societate
Deschisă, Monitorizarea procesului de aderare la UE: Protecţia Minorităţilor, OSI Budapesta, 2001, pag. 42, se
găseşte la adresa http://www.eumap.org
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unii avocaţi acesta este un motiv suficient care echivalează cu inexistenţa prejudiciului adus
onoarei sau demnităţii persoanei.6
Existenţa unor cazuri de refuz privind accesul la bunuri şi servicii, în ceea ce îi
priveşte pe romi, ridică problema oportunităţii de şanse egale în acces la servicii destinate
publicului larg dar, din punctul de vedere al victimelor, al activiştilor de drepturile omului sau
al avocaţilor care apără reclamanţi romi, se ridică un semn de întrebare. Acesta priveşte
posibilitatea obţinerii remediului pentru încălcarea dreptului unei persoane căreia i s-a
interzis accesul la un bun sau serviciu pentru simplul motiv al apartenenţei la o minoritate
etnică. Li se interzice romilor accesul în locuri publice, la bunuri şi servicii ? Care este
motivul real ? Sunt toţi infractori, needucaţi şi scandalagii ? Care sunt posibilităţile legale de
obţinere a remediului în aceste cazuri, cum poate o organizaţie nonguvernamentală
interveni într-un astfel de caz, cui trebuie să se adreseze victima şi cum ? Există o instituţie
cu competenţa de a soluţiona astfel de cazuri ? Dacă da, exista cazuri soluţionate favorabil
? Există astfel de cazuri în diferite ţări din Europa ? Cum au fost soluţionate astfel de cazuri
în alte ţări ?
Sunt doar câteva întrebări pe care cel puţin organizaţiile locale ale romilor,
activiştii şi avocaţii le pun de zeci de ori, atunci când un nou caz de discriminare le este
adus la cunoştinţă.
I.2. Ideea unei lucrări privind accesul la servicii si locuri publice- o compilaţie
de cazuri
Lucrarea privind accesul romilor la servicii destinate publicului larg, mai exact,
discriminarea romilor în accesul la locurile publice, s-a născut din îmbinarea a două cazuri
care au dat naştere ideii de a realiza o compilaţie privind cazuri de discriminare. Această
idee s-a născut, pe de o parte, în urma refuzului, în Varşovia, din luna septembrie 2000,
când trei romi – inclusiv un înalt funcţionar pe problema romilor – au fost scoşi cu forţa dintro cafenea, după ce li s-a refuzat servirea” şi, pe de altă parte, în urma imposibilităţii de
soluţionare a unor cazuri de acces la servicii şi locuri publice înaintate printr-un avocat,
colaborator al unei organizaţii nonguvernamentale de apărare a drepturilor romilor.
Inexistenţa unui mecanism de sancţionare a actului discriminatoriu în sensul evitării initiale
a căilor judiciare prin instanţele de judecată a fost un motiv în plus.
Ideea acestei compilaţii s-a conturat având în vedere experienţa cazurilor în care
au fost implicate persoane de etnie romă. Lipsa de încredere în sistemul juridic şi teama de
represalii din partea unor instituţii sau persoane, îi determină pe romi să nu depună plângeri
sau să le retragă ulterior. Neîncrederea în posibilităţile reale ale victimei discriminării de a
se adresa unor organisme competente în soluţionarea unor astfel de cazuri şi posibilităţile
efective de a obţine repararea dreptului încălcat, determină victimele să renunţe. În acest
sens, această broşură este şi un mijloc de încurajare a victimei, astfel încât să uzeze de
toate mijloacele judiciare şi extrajudiciare pe care le are la îndemână, de a stărui în cauza
sa, pentru a se realiza repararea prejudiciului cauzat. În această direcţie, intervine apărătorul victimei în construcţia cazului, pe profilul unei noi legislaţii în materia discriminării,
6

Vezi Nota de Subsol 3.
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confruntat cu lipsa mecanismelor de aplicare efectivă a prevederilor privind constatarea şi
sancţionarea contravenţiilor referitoare la discriminare. Singura opţiune este un proces lung
şi constisitor din punct de vedere material. Sunt romii pregătiţi pentru aceste opţiuni ? Există
încredere în aceste posibilităţi ?
Comparaţia cu sistemele din alte ţări, în aceeaşi materie a discriminării, a fost
considerată esenţială. Aceasta vine în ajutorul victimelor, să convingă prin succesul unor
cazuri în care au fost implicaţi romi dar, mai ales, în ajutorul celor implicaţi în acordarea
asistenţei legale celor discriminaţi, să întrevadă o posibilitate de acţiune adaptată la
sistemul intern privind discriminarea.
I.3 Scopul lucrării privind discriminarea romilor în accesul la locurile publice
Această lucrare nu îşi propune să se constituie ca un studiu comprehensiv privind
problematica discriminării. Ceea ce se urmăreşte prin această broşură este cadrul legislativ
în care un caz de discriminare privind accesul romilor la locurile publice poate fi soluţionat
pozitiv în contextul general al legislaţiei europene privind combaterea formelor de
discriminare, în speţă Directiva nr.43/20007 şi în contextul legislativ intern al statului în care
s-a produs acţiunea discriminatorie.
Soluţionarea cu succes a unui caz de discriminare poate fi un motiv pentru
persoane care sunt discriminate de a-şi susţine eforturile în rezolvarea propriilor cazuri în
faţa instanţelor de judecată interne cu riscul de a alege o cale costisitoare, atât din punct de
vedere material, cât şi temporal, care se poate finaliza în defavoarea sa. Existenţa sau
inexistenţa mecanismelor de sancţionare a discriminării ca organisme specializate,
alternative instanţelor de judecată în soluţionarea cazurilor de discriminare, funcţionarea
sau disfuncţionalitatea acestor mecanisme constituie obiectivele acestei lucrări în sensul
analizei avantajelor oferite victimelor discriminării. Pe de altă parte, broşura se constituie ca
o selecţie de cazuri din diferite ţări, în special din Centrul şi Sud-Estul Europei în comparaţie
cu diverse cazuri în aceeaşi materie, din ţări vest-europene. Scopul acestui studiu
comparativ este unul de analiză ce poate fi un intrument de lucru pentru ONG-urile şi
persoanele care acordă asistenţă legală celor disciminaţi. Dar, această broşură nu se
constituie ca expertiză ci o colecţie de cazuri în contextul legislaţiei naţionale respectivului
caz şi a mijloacelor internaţionale privind tema discriminării.
Nu în ultimul rând, această lucrare se adresează victimelor discriminării pentru a
le acorda sprijin în vederea folosirii mijloacelor oferite de lege pentru obţinerea reparării
prejudiciului creat prin interzicerea accesului la bunuri şi, în special, accesul în locuri
publice.

Vezi Directiva 2000/43/EC cu privire la implementarea pricncipiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de
originea rasială sau etnică, adoptată de către Consiliul Uniunii Europene la data de 29 iunie 2000, publicată în
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, 19 iulie 2000, L 180/22.
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I.4. Compilaţia şi elemente cheie pentru ONG-rile romilor şi persoanele care
acordă asistenţa juridică victimelor discriminării
Broşura de faţă încearcă să prezinte diverse tipuri de cazuri soluţionate de
instanţe, privind discriminarea în accesul romilor la locuri publice. Critica adusă unei
asemenea compilaţii ar fi, în primul rând, diferenţa între sistemele de drept în care au fost
soluţionate respectivele cazuri. Relevanţa acestei compilaţii însă constă în similitudinea
aspectelor de fapt care apar în diverse arii geografice atunci când este vorba de accesul
romilor la locuri publice. Evident, procedurile judiciare, administrarea probelor şi însăşi
sancţionarea faptului discriminatoriu diferă în funcţie de legislaţia fiecărui stat şi de sistemul
juridic intern. Dincolo de aceste considerente, elemente de drept prezente în sisteme vesteuropene devin relevante pentru sisteme est-europene nu doar ca practici pozitive ci ca
modele juridice. În acest sens, broşura se adresează organizaţiilor nonguvernamentale ale
romilor şi, implicit, specialiştilor din cadrul acestor organizaţii care oferă asistenţă juridică
victimelor discriminării. Din acest punct de vedere, abordarea juridică şi soluţionarea unui
caz poate fi relevantă în ciuda diferenţelor de sistem juridic din diferite ţări. Lipsa de
experienţă a ONG-urilor din centrul şi sud-estul Europei le determină pe acestea din urmă
să cerceteze experienţa vest-europeană sau americană privind problematica discriminării.
Metoda testării, atunci când este vorba de probarea discriminării, pare să aibă success în
ceea ce priveşte romii şi accesul acestora în locuri publice. Cazurile prezentate în această
broşură relevă acest fapt. Invocarea unor motive privind justificarea întemeiată a acţiunii
discriminatorii având ca bază vestimentaţia sau comportamentul anterior al unor membrii ai
comunităţilor de romi care se aplică persoanelor rome sunt considerate ilegale. Hotărârile
instanţelor de judecată confirmă acest fapt. În Suedia, decizia de a interzice accesul într-un
magazin a unei femei care poartă fustă lungă ca element definitoriu al comunităţii din care
face parte, sau în Ungaria decizia de a interzice servirea unui rom datorită simplei
identificări, ca aparţinând etniei romilor, este sancţionată ca fiind ilegală. Argumentul invocat
în apărarea acţiunii discriminatorii: ”romii sunt infractori, romii sunt needucaţi, scandalagii”
aplicată unor persoane străine de un asemenea comportament ar trebui sancţionat ca
ilegal.8 Motivarea unei hotărâri de către instanţa de judecată care condamnă o asemenea
motivaţie este esenţială pentru avocatul care îşi construieşte apărarea în cazul unui rom
discriminat în accesul la un loc public. Prezentarea cazurilor este în aşa fel realizată încât
să folosească ONG-urilor în apărarea drepturilor romilor.
După o prezentare a faptelor în fiecare caz, desfăşurarea acestuia este urmărită
în faţa instanţelor, cu prezentarea motivelor admiterii sau respingerii acţiunii şi a legislaţiei
aferente. Corelarea cazurilor în diverse locuri (baruri, hoteluri, restaurante) subliniează
diversitatea ipostazelor.Aceasta vizează tipul de discriminare dar urmăreşte în special
abordarea juridică, posibilitatea soluţionării cazului în faţa instanţei de judecată, în măsura
în care prevederile legislative permit acest lucru. În acest fel, se poate urmări pe de o parte
tipul de discriminare iar pe de altă parte modul de intervenţie în respectivul caz. Elementele
de intervenţie sunt puncte cheie pe care un ONG al romilor le poate folosi într-un caz de
discriminare. În măsura în care legislaţia domestică permite, plângerea împotriva discrimi8

Vezi infra capitol II cazul Riva B. vs. Fraţii Larsson.
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nării poate viza trei domenii de acţiune sub aspect juridic: penal, civil sau administrativ9; sub
aspect politic: organizaţia poate uza de mijloacele de informare naţionale şi internaţionale
prin rapoarte obiective şi laborios prezentate. Demersul ONG-ului poate viza şi massmedia, instituţii publice, alte organisme de drepturile omului. Cazurile din broşură reflectă
atât acţiunea în sine, cât şi, mai ales, soluţionarea acestora. În măsura în care
discriminarea este sancţionată, iar soluţia este mediatizată, scopul iniţial al acţiunii se
lărgeşte prin a încuraja victimele discriminării în uzul mijloacelor legale şi a descuraja
atitudini discriminatorii pe viitor. Aceste considerente pot fi implicit sesizate în fiecare caz
prezentat în broşură.
Urmărind cazurile în faţa instanţelor de judecată, rămâne însă semnificativ şi
conex speţelor, sublinierea frecvenţei cazurilor de discriminare, prezentate în rapoarte
internaţionale ce vizează pe de o parte tipul de discriminare abordat în prezenta broşură şi,
pe de altă parte, subiectul pasiv al discriminării, şi anume romii.
A doua parte a lucrării, deşi aparent tratează o temă distinctă, este strâns legată
de cazurile de discriminare. Necesitatea adoptării legislaţiei anti discriminatorii este tratată
într-un capitol distinct. În acest context, importanţa acţiunii organizaţiilor non-guvenamentale
este esenţială în crearea unui grup de lobby, în contextul în care adoptarea legislaţiei în
acest domeniu a devenit obligatorie pentru statele membre ale UE şi implicit a ţărilor
candidate.
Abordarea acestui subiect într-un capitol distinct subliniază necesitatea şi
importanţa măsurilor legislative privind combaterea discriminării în ţările europene, şi nu
numai. Mergând mai departe, în aceeaşi direcţie, ultimul capitol, şi unul din cele mai
importante, vizează prezentarea unor practici pozitive în combaterea discriminării prin
înfiinţarea unor mecanisme specializate. Modul de funcţionare al unor asemenea organisme
şi sancţionarea discriminării sunt relevante atât sub aspect juridic, cât şi sub aspect practic,
iar înfiinţarea acestora parcurge stadiul de la necesitate la obligaţie. În contextul discriminării romilor şi al sancţionării acesteia, asemenea opţiuni vin să întâmpine lipsa educaţiei
juridice, neîncrederea în autorităţi sau lipsa posibilităţilor materiale de a suporta un proces
juridic de către romi.

9

vezi idem cazul G. Goman vs. B.
14

CAPITOL II DISCRIMINAREA ÎN ACCESUL LA LOCURILE PUBLICE ŞI
CAZURI ÎN FAŢA INSTANŢELOR DE JUDECATĂ
II. 1 Introducere
“…statele condamnă clar şi fără echivoc… orice
discriminare împotriva oricui… şi, în acest
context, ele recunosc problemele specifice ale
romilor …. în consecinţă, vor lua măsuri eficace,
inclusiv adoptarea… de legi necesare pentru
asigurarea protecţiei contra oricărui act… bazat
pe discrminare naţională, rasială, etnică sau
religioasă…”10
“Noi, Şefii Statelor sau Guvernelor statelor
membre OSCE… deplângem… manifestările de…
discriminare împotriva minorităţilor, inclusiv
Romi şi Sinti. Ne angajăm să asigurăm că legile
şi politicile vor respecta efectiv drepturile
Romilor şi Sinti, şi acolo unde este nevoie,
promovarea legislaţiei anti - discriminare pentru
combaterea acestui efect.11
Recunoaşterea existenţei discriminării îndreptate şi împotriva romilor a determinat
organismele instituţionale, organizaţiile internaţionale şi guvernele să adopte măsuri în
sensul prevenirii şi combaterii discriminării. Uniunea Europeană a făcut din protecţia
minorităţilor una dintre principalele teme ale politicii sale de extindere, iar Guvernele statelor
candidate la statutul de membru al UE au depus eforturi serioase pentru a îndeplini criteriul
protecţiei minorităţilor. Organismele Uniunii Europene au promovat politici în acest sens.
Parlamentul European a publicat recent un raport care denunţă “dimensiunile discriminării,
hărţuirii rasiale şi a violenţei” suferite de către romi şi care încurajează colaborarea
guvernamentală cu minorităţile.“12
Un progres considerabil în combaterea discriminării etnice şi rasiale s-a realizat
prin adoptarea de către Consiliul Uniunii Europene a Directivei 43/2000 “implementând
Vezi Centre de Recherches Tsiganes, ’’Roma, Gypsies: Texts issued by International Institutions’’, University of
Hertfordshire Presss, 2001, pag. 231; Documentul Reuniunii OSCE de la Copenhaga adoptat la 29 iunie 1990,
Conferinţa pentru Dimensiunea Umană, IV, punct 40, 40 (1).
11 Vezi Idem, pag. 245, Declaraţia Summit-ului OSCE de la Istambul, 1999, SUM.DOC/2/99, 19 Noiembrie 1999.
12 Vezi Parlamentul European, ’’Anual Report on human rights in the world, in 2000’’ si ’’European Union Human
Rights Policy’’, 2001, Comitetul pentru Politică Externă, Drepturile Omului, Securitate Comună şi Politică de
Apărare, Raportor: Matti Wuori, A5-0193/2001, 30 mai 2001.
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principiul tratamentului egal al persoanelor, indiferent de originea lor rasială sau etnică.”13
Directiva 43, ”prima interdicţie regională a discriminării pe baza rasei sau etniei, defineşte
discriminarea în sens larg şi instituie standarde liberale pentru dovedirea şi reparaţia
eficientă a încălcării acestora.”14 Prevederile sale trebuie transformate în legi interne de
către toate statele membre ale UE până în 2003 iar ca parte a acquis-ului comunitar,
statelor candidate li se cere să îşi modifice propriile legi şi instituţii în conformitate cu
prevederile Directivei.
“Discriminarea pe motiv de rasă, culoare sau etnie ("discriminarea rasială") este
întotdeauna o încălcare a drepturilor omului. Potrivit definiţiei date de Convenţia
Internaţională pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială (CIETFDR),
principala lege internaţională care interzice discriminarea, termenul "discriminare rasială"
înseamnă orice distincţie, excludere, restricţie sau preferinţă bazată pe rasă, culoare,
descendenţă sau origine naţională ori etnică, care are scopul sau efectul de a anula sau
diminua recunoaşterea sau exercitarea, pe picior de egalitate, a drepturilor omului şi
libertăţilor fundamentale în domeniul politic, economic, social, cultural sau altul al vieţii
publice. Drepturile membrilor minorităţilor rasiale, etnice şi naţionale la egalitate în faţa legii
şi la protecţie egală în faţa legii sunt fundamentale pentru principiul nediscriminării.
Legislaţia internaţională interzice discriminarea rasială într-o serie de domenii incluzând şi
asigurarea accesului la bunuri şi servicii publice. Statele au obligaţia pozitivă de a preveni,
pedepsi şi remedia discriminarea rasială.
În legislaţia europeană actuală se vorbeşte de discriminare "directă" şi "indirectă".
Potrivit recent adoptatei Directive a Uniunii Europene pentru Egalitatea Raselor (Directiva
2000/43/EC, privind "implementarea principiului de tratament egal între persoane indiferent
de originea lor rasială sau etnică") "discriminarea directă" apare "atunci când o anumită
persoană este tratată mai puţin favorabil decât este, a fost sau urmează să fie tratată o alta,
într-o situaţie comparabilă pe baza originii rasiale sau etnice". Exemplu poate fi un birou de
ocupare a forţei de muncă a cărui politică este să refuze să accepte solicitanţi romi sau un
birou de distribuire de locuinţe care în mod intenţionat şi organizat atribuie romilor locuinţe
sub-standard.
"Discriminarea indirectă" apare "acolo unde o prevedere, un criteriu sau o practică
aparent neutră dezavantajează într-un fel sau altul persoanele de o anumită rasă sau etnie
faţă de celelalte persoane, cu excepţia cazului în care prevederea, criteriul sau practica
este justificată obiectiv de un scop legitim şi mijloacele de a atinge acel scop sunt potrivite
şi necesare". Exemplu poate fi un magazin care interzice persoanelor cu fuste lungi să intre
în incinta sa sau un birou guvernamental în care este interzis accesul persoanelor care au
capul acoperit. Aceste reguli, deşi în aparenţă neutre cu privire la etnie, pot de fapt să
dezavantajeze în mod disproporţionat membrii unui anumit grup minoritar, care au tendinţa
să poarte fuste lungi sau basmale.

13 Directiva Consiliului, 2000/43/EC, adoptată de către Consiliul Uniunii Europene la data de 29 iunie 2000,
publicată în jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, Official Journal SOC 221 JAI 67.
14 Vezi Institutul pentru o Societate Deschisă, Monitorizarea procesului de aderare la UE: Protecţia minorităţilor,
OSI Budapesta, 2001, pag. 16.
16

Multe persoane cred că romii nu au cum să sufere de discriminare întru-cât
Constituţia sau alte legi declară discriminarea drept ilegală sau îi recunosc explicit pe romi
drept o minoritate. Aceasta este o înţelegere greşită a ideii de discriminare, după cum
aceasta este aplicată în prezent în Europa. Doar pentru ca într-o ţară există prevederi
constituţionale sau legale interne care interzic discriminarea nu înseamnă că discriminarea
nu are loc.
Existenţa unei legi împotriva discriminării nu înseamnă că este imposibil ca o
persoană să sufere o discriminare - înseamnă doar că există un instrument de luptă
împotriva discriminării. Într-un număr foarte mic de situaţii, discriminarea poate să nu fie
ilegală.
În legătură cu discriminarea directă, aceasta apare în ceea ce este cunoscut
drept excepţia "calificării ocupaţionale veritabile". De exemplu, se poate să nu fie ilegal să
pui condiţia ca solicitanţii pentru un post de Rabin să fie de credinţă iudaică sau ca
solicitanţii pentru un post de lucrător cu tineri romi să fie rom. În acelaşi fel, în anumite
cazuri, legea permite discriminarea indirectă. Când persoana care formulează plângerea a
considerat că o anumită practică dezavantajează disproporţionat un grup rasial sau etnic,
atunci persoana răspunzătoare are obligaţia legală de a dovedi că practica urmăreşte un
scop legitim şi că este proporţională şi rezonabilă. Un exemplu poate fi un şantier de
construcţii, la care toţi muncitorii au obligaţia să poarte căşti de siguranţă. Această politică
ar putea discrimina indirect anumite grupuri la care este interzisă acoperirea capului. Totuşi,
angajatorul ar putea justifica această condiţie arătând că în acest caz, scopul legitim este
de a asigura protecţia muncitorilor, ca cerinţă este proporţională cu riscul şi că purtarea de
căşti dure este o cerinţă rezonabilă, conform reglementărilor de protecţie a muncii. 15
Există un număr de instrumente dezvoltate pentru a ajuta victimele discriminării
rasiale. Acestea includ:- legi anti-discriminare interne;- alte legi interne care nu ţin neapărat
de discriminare, dar care pot fi aplicate în cazuri de discriminare, cum ar fi legile care
protejează demnitatea umană;- legi internaţionale, printre care: Convenţia Internaţională
pentru Eliminarea tuturor formelor de Discriminare Rasială (CIEDR), în special articolul 14,
care permite Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale să analizeze comunicările
venite de la indivizi sau grupuri privind încălcarea Convenţiei; Convenţia Internaţională
privind Drepturile Civile şi Politice interzice discriminarea prin prevederile articolului 26:
”legea va interzice orice discriminare şi va garanta tuturor persoanelor o protecţie egală şi
efectivă împotriva discriminării…’’ Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO):
articolul 14 din CEDO interzice discriminarea în legătură cu drepturile garantate de
Convenţie. Protoculul Nr. 12 la CEDO, care a fost deschis spre semnare în 2000, va
adăuga o interdicţie cuprinzătoare a discriminării în aplicarea oricărui drept oferit de lege, în
urma ratificării sale de zece state membre ale Consiliului Europei. Activiştii joacă un rol
important în exercitarea de presiuni asupra guvernelor pentru a ratifica Protocolul 12 fără
întârziere; Directiva Uniunii Europene 43/2000: această Directivă cere statelor să adopte
legi anti - discriminare cuprinzătoare şi să înfiinţeze organisme de aplicare eficace.
15 Vezi Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC), “Cum să recunoaştem şi să combatem discriminarea
rasială: Un scurt ghid pentru persoanele care activează în domeniul drepturilor romilor”, ERRC, 2001, disponibilă la
adresa: http://www.errc.org. (Accesat 20 ianuarie 2002)
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Reprezintă o parte din corpul de legi ale UE la care trebuie să se conformeze atât statele
membre, cât şi cele candidate. Activiştii au de jucat un rol important pentru a asigura că
statele modifică legislaţia pentru a îndeplini cerinţele incluse în acest important instrument.
Din iulie 2003, prevederile Directivei vor intra în aplicare în statele membre ale Uniunii
Europene.
II.2 Cazuri de discriminare în acces la locuri publice soluţionate de instanţe
de judecată definitiv
Secţiunea cazurilor soluţionate definitiv de instanţele de judecată, fie civile sau
penale, cuprinde o serie de cazuri în care discriminarea se manifestă în diverse locuri
publice, incluzând baruri, restaurante, hoteluri sau magazine. Deşi, aparent sunt aceleaşi
situaţii de fapt, cazurile sunt relevante nu doar sub aspectul discriminării în sine, cât şi din
punctul de vedere al cadrului legal în care discriminarea este sancţionată.
În contextul ambiental mai sus prezentat, accesul romilor este interzis explicit
datorită identificării respectivelor persoane ca aparţinând minorităţii romilor. Această
identificare este bazată în unele cazuri pe vestimentaţia tradiţională16, înfăţişarea persoanei
sau culoarea acesteia. Se pare că, în unele cazuri, acest ultim aspect se află de cele mai
multe ori, în spatele intenţiei discriminatorii, atunci când este vorba de romi. Oficialii
internaţionali sesizează acest aspect. 17
Dincolo de aceste considerente, în plan juridic, în cazurile prezentate sunt
invocate prevederi civile sau penale din legislaţia ţărilor în care s-a manifestat
discriminarea. În unele cazuri, s-a folosit atât acţiunea civilă, cât şi cea penală, în paralel,
fiind invocate şi prevederi din legi administrative. Alteori, datorită unei legi speciale sau a
unor prevederi explicite, cazul este soluţionat de instanţele civile.
Sub aspectul legal al cazurilor, organizaţiile nonguvernamentale de apărare a
drepturilor omului şi ale romilor în special, joacă un rol important în asistarea legală a
victimelor în sensul combaterii discriminării prin mijloace judiciare. Astfel de organizaţii, al
căror scop este protecţia minorităţilor naţionale şi etnice, reflectă dedicarea acestora în
combaterea discriminării faţă de romi şi promovarea unei legislaţii corespunzătoare în
prevenirea şi sancţionarea discriminării .

Vezi infra, Capitol II, Cazul P.P. vs. P şi Cazul Riva B. vs. Fraţii Larsson.
Vezi prezentarea d-lui Nicolae Gheorghe, consultant al Punctului de Contact pentru Romi şi Sinti în cadrul
OSCE/ODIHR, la Audierea din 9 Aprilie 2002, Washington, Departamentul de Stat al Statelor Unite; Comisia
pentru Securitate şi Cooperare în Europa ; ’’În acelaşi timp aş dori să vă semnalez care este percepţia mea privind
continua segregare a romilor ce are loc în multe ţări. Am început să construim în centrul Europei o linie de culoare,
astfel că ceea ce este negru e negru şi ce este alb e alb. Şi aceast lucru devine din ce în ce mai conturat şi mai
funcţional în viaţa de zi cu zi.’’
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II.2.A Instanţe Penale şi Civile
(i) Cazul G.Goman vs. B.
♦ Pe data de 19 septembrie 1995 în Ungaria, Gyula Goman şi-a dus soţia la coafor.
S-a hotărât să o aştepte într-un bar din faţa unei pieţe din apropiere. După ce a intrat
în bar, a comandat cafea şi o Coca Cola, cerând de asemenea să i se schimbe o sută
de forinţi pentru a-şi petrece timpul la aparatele de joc. Chelneriţa a refuzat să îl
servească pentru că era rom. Când a apelat la dl. B, patronul - care consuma bere la
halbă pe terasă - cerându-i o explicaţie, acesta a confirmat spusele chelneriţei şi i-a
spus "Nici un ţigan nu are voie să mănânce, să bea sau să se distreze în barul meu".
Dl. Goman a părăsit barul simţindu-se umilit şi i-a spus imediat soţiei şi câtorva cunoştinţe
de ale sale ce a păţit. S-a întors împreună cu soţia sa, care l-a întrebat pe patron, printre
altele, dacă faptul că "nu trebuie să servească ţigani" este menţionat sau nu în licenţa de
funcţionare a barului. Dl. Goman a cerut cartea clienţilor pentru a-şi înscrie nemulţumirea.
Patronul a refuzat să îi ofere cartea din motiv că "nu era client pentru că nu a fost
servit".Victima duce o viaţă modestă împreună cu soţia şi fiul lor care este înscris la şcoala
de muzică. Ambii părinţi lucrează. Dl. Goman este angajat ca bucătar profesionist. Soţia lui
este asistentă medicală. Niciodată nu avuseseră vreo problemă sau conflict din cauza etniei
lor până la cazul de faţă.. “Dl. B., conform "politicii" sale, avea ca grup ţintă al serviciilor
sale clienţii din "clasa medie", de aceea este "foarte selectiv" privind persoanele pe care le
serveşte. La sfârşitul anului 1995, a formulat următoarea opinie privind cazul: "Este doar
vorba de ghinion că Gyula Goman a căzut în această categorie. Colegii mei nu au făcut
decât ceea ce le-am cerut eu."O serie de articole au fost publicate în ziare naţionale şi
locale privind acest incident. Dl. B. nu a ezitat să facă comentarii asupra cazului în faţa
jurnaliştilor. O dată a făcut-o în faţa corespondentului local al ziarului Nepszabadsag,
caracterizând victima drept un "scandalagiu". Victima, pe de cealaltă parte, nu s-a putut
însă împăca cu faptul că a fost "umilit în public în faţa celorlalţi clienţi de către un patron de
bar, a cărui slujbă este să îşi servească clienţii, nu să pună în practică conceptul
discriminării rasiale". Din motivele de mai sus, dânsul a introdus, cu asistenţa din partea
NEKI, o acţiune civilă şi una penală împotriva proprietarului.18
Pe data de 21 septembrie 1995, Dl. Goman a introdus acţiune penală împotriva
dlui. B. înaintea Judecătoriei Municipale. A afirmat că a considerat "umilitor atât faptul că nu
a fost servit, cât şi faptul că a fost numit ţigan". În septembrie 1996, în urma a două
înfăţişări care au reprezentat cererea reconvenţională24 a acuzatului şi, de asemenea,
extinderea plângerii victimei bazată pe comentariul degradant publicat în Nepszabadsag,
curtea de primă instanţă şi-a pronunţat hotărârea (vezi mai jos).

Vezi NEKI, Cartea Alba White Booklet, 1998, pag.102-105, se găseşte la adresa http://www.neki.hu (accesat 20
ianuarie 2002)
24 Proprietarul a afirmat că victima, atunci când s-a reîntors la bar împreună cu soţia sa pentru a solicita cartea
clienţilor, l-a jignit.
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Avocatul Imre Furmann, din partea lui Gyula Goman, a cerut Judecătoriei
Municipale să îl găsească vinovat pe acuzat de comiterea faptei de insultă şi să îl pună în
libertate sub supraveghere25 pentru a fi atinse scopurile pedepsei după cum sunt prevăzute
de Codul Penal. Consilierul legal a cerut Curţii să exprime în sentinţă sa nivelul umilinţei
suferite de dl. Goman, care a rezultat ca o consecinţă directă a delictului dlui. B. Mai mult,
dânsul a cerut ca sentinţa să stabilească în absolut, adică privind toate fiinţele umane,
natura interzicerii discriminării. Din punctul de vedere a avocatului, afirmaţia dlui. B. (nici un
ţigan nu are voie să mănânce...) i-a violat reputaţia dlui. Goman, în consecinţă acţiunea
dânsului trebuind să fie clasificată drept insultă.
Judecătoria Municipală l-a găsit pe dl. B. nevinovat de acuzaţia de insultă,
găsindu-l răspunzător de contravenţia de calomnie şi stabilind o amendă de 5000 forinţi:
"În contextul în care primul acuzat i-a spus victimei că nu va fi servită explicit din cauza
etniei sale, indiferent dacă în urma comentariului acesteia sau pur-şi-simplu din proprie
iniţiativă, aceasta a exprimat judecata de valoare umilitoare şi degradantă a făptaşului faţă
de victimă. Această exprimare împreună cu fapta de neglijenţă [negarea servirii] au umilit
victima, care era o persoană ce ducea un stil de viaţă ireproşabil, respectând normele de
interacţiune socială, iar faptele comise de acuzat au fost fără discuţie în de-ajuns pentru a
viola demnitatea victimei".
Consilierul legal a făcut apel pentru circumstanţe agravate, într-u cât nici NEKI şi
nici victima nu au considerat sentinţa drept potrivită pentru a exprima pericolul pentru
societate al acţiunilor dlui. B. şi pentru a-i preveni pe alţii să comită delicte similare. De
asemenea, avocatul nu a fost de acord cu clasificarea. Dl. B. şi reprezentantul său legal au
cerut un interval de trei zile pentru a reflecta asupra acţiunii. De asemenea, dânşii au pledat
şi împotriva judecăţii de fond.
În sentinţa sa din data de 22 ianuarie 1997, curtea celei de a doua instanţe a
stabilit că Dl. B. a comis delictul de calomnie şi l-a pus în libertate sub supraveghere pe o
perioadă de un an. Sentinţa de fond a rămas neschimbată în rest, adică privind decizia
asupra contravenţiei de calomnie. Curtea celei de a doua instanţe a fost astfel de acord cu
sentinţa primei instanţe în ceea ce priveşte faptul că negarea servirii împreună cu
comentariul anti-ţigănesc au fost "de natură evident peiorativă, exprimând diferenţieri
nepermise între cetăţeni cu statut egal". Cu toate acestea, contrazicând prima instanţă,
această curte a clasificat comentariul "scandalagiu" care a fost făcut în faţa presei, deci în
faţa publicului, drept delict de calomnie. De această dată, comentariul a însemnat că "a
existat o temere rezonabilă că [victima] ar putea [face scandal] oriunde, în orice restaurant,
fapt pentru care servirea i-ar putea fi refuzată", astfel i-a violat demnitatea umană.
Procedura iniţiată de cererea reconvenţională a acuzatului a fost încheiată din cauza unor
vicii procedurale. Sentinţa curţii de a doua instanţă este definitivă şi executorie.
Pe data de 8 noiembrie 1995, Primaria i-a aplicat dlui. B. o amendă de 2000
forinţi pentru comiterea faptei de administrare ilegală a cărţii clienţilor. Instituţia i-a

În opinia avocatului Furmann, în acest caz, libertatea supravegheată ar fi putut să-l determine mai eficient pe
acuzat să se abţină de la a mai repeta fapta, deoarece pedepsele impuse de Codul Penal în cazul recidivării în
timpul perioadei de probă sunt mai severe decât recidivarea după acordarea unei amenzi.
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comunicat victimei că "Refuzul întreprinzătorului de a vă servi din nefericire nu poate fi
sancţionat deoarece nu există vreo reglementare legală relevantă în domeniu…"19.
Pe data de 7 noiembrie 1995, consilierul legal al lui Gyula Goman a intentat
proces civil la Judecătoria Municipală. Şi-a fondat acţiunea pe paragraful 76 Cod Civil,
asupra interzicerii discriminării rasiale, reclamând delictul comis împotriva onoarei şi
demnităţii umane a clientului său. A cerut curţii să stabilească jignirea adusă demnităţii
umane a clientului său şi să îi ordone pârâtului să ofere despăgubiri publice şi daune
nepecuniare. Pe data de 14 martie 1996, Judecătoria Municipală a suspendat procedura în
cazul civil până la acordarea unei sentinţe definitive în cazul penal. Avocatul, în acţiunea
modificată din mai 1997, a cerut curţii să interzică pârâtului să mai comită aceeaşi faptă sau
fapte similare celei în litigiu. Mai mult, a cerut curţii să îl oblige pe dl. B. să cumpere pe
cheltuiala dânsului un spaţiu publicitar în ziarul Nepszabadsag prin care să îşi ceară scuze
pentru faptele sale.
În sentinţa sa din 7 iulie 1997, instanţa a declarat acţiunea drept fondată şi:
1.
a stabilit că proprietarul a violat drepturile civile ale lui Gyula Goman atunci când
din cauza originii etnice a celui din urmă, a refuzat să îl servească şi că i-a încălcat de
asemenea dreptul la buna reputaţie atunci când l-a făcut "scandalagiu" într-un interviu
publicat în Nepszabadsag, în data de 30 martie 1996;
2.
luând seama de natura încălcării, i-a interzis pe viitor să mai comită aceeaşi faptă
sau fapte similare celei în discuţie;
3.
l-a autorizat pe reclamant să publice pe cheltuiala pârâtului, un anunţ în
Nepszabadsag, conţinând următoarele: "Subsemnatul, l-am jignit pe Gyula Goman,
domiciliat în Pecs, prin refuzul de a-l servi în unitatea mea din motive etnice şi, de
asemenea, prin faptul că l-am numit, fără să îl fi cunoscut înainte sau fără vreun motiv
determinat de comportamentul său anterior, 'scandalagiu' într-un articol întitulat 'în căutarea
de remedii în faţa a trei foruri' publicat în Nepszabadsag, în data de 30 martie [1996].
Pentru toate cele de mai sus, aş dori să îmi cer public scuze faţă de Gyula Goman. J.B.".
Curtea a stabilit că "acest caz a depăşit scena din interiorul restaurantului, devenind binecunoscut în toată ţara. De aceea, curtea consideră că, ţinând cont de circumstanţele şi
caracterul violării, nu este exagerat ca scuzele să fie publicate în Nepszabadsag";
4.
curtea l-a obligat pe pârât să-i plătească lui Gyula Goman despăgubiri în valoare
de 150.000 forinţi. La analiza cererii de daune, curtea a luat aminte de următoarele:
"înaintea incidentului petrecut pe proprietatea pârâtului şi a comentariului calomnios, viaţa
de familie şi conduita de viaţă a reclamantului care erau compatibile cu valorile medii ale
societăţii ungare, l-au determinat pe drept să se aştepte ca concetăţenii săi, oamenii în
general, îl vor judeca exclusiv pe aceste baze şi nu pe baza originii sale etnice. Date fiind
conduita, morală şi caracterul său, în general, nu putea să se aştepte să fie refuzat într-o
manieră atât de jignitoare, de nimeni, un drept pe care concetăţenii săi îl au în general şi la
care contribuise şi el până atunci. Umilinţa suferită de reclamant este îndeajuns să îi clatine
convingerile pe care le-a avut privind stilul de viaţă şi valorile sale anterioare şi respectul de

19 Vezi NEKI, Cartea Alba (White Booktlet), NEKI, 1998, pag.104, şi la adresa http://www.neki.hu (accesat 20
ianuarie 2002)
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sine. Toate acestea se adaugă la daune care reprezintă consecinţa directă a conduitei
ilegale a pârâtului."
Josef B. a făcut apel pentru modificarea sentinţei din cazul civil şi respingerea
acţiunii iniţiale, în timp ce Gyula Goman şi reprezentantul său legal au solicitat curţii celei de
a doua instanţă să menţină decizia. Pe 3 februarie 1998, curtea de justiţie districtuală a
menţinut sentinţa din prima instanţă şi a accentuat faptul că prima instanţă a evaluat corect
probele aduse în faţa ei şi că a luat o decizie bine-fondată. Această curte, astfel, s-a arătat
de acord cu argumentaţia curţii de prima instanţă şi l-a obligat pe pârât să-i plătească
reclamantului toate costurile de judecată. Curtea l-a mai obligat pe pârât să-şi ceară
public scuze într-un anunţ plătit publicat în Nepszabadsag. Mai mult, în caz de
nesupunere, curtea i-a acordat reclamantului dreptul de a comanda publicarea pe cheltuiala
pârâtului. Reclamantul şi-a exercitat acest drept în data de 12 august 1998.20
(ii) Cazul N.G. vs. G.Pub
♦ În data de 29 septembrie 2000, Consilierul pe problemele Romilor şi Sinti din
cadrul OSCE, Dl. N.G., împreună cu asistenta sa, Dra S.H., şi alţi trei colegi au fost
refuzaţi la servirea într-un café-bar în centrul Varşoviei înainte de a fi daţi afară cu
forţa din local de către personalul de securitate.
Grupul intenţiona servirea unui prânz de afaceri şi a reţinut o masă la Guiness
Pub din Str. Koszykowa. Conform dlui. N.G. chelneriţa a refuzat să îi servească şi le-a cerut
să părăsească localul, lucru pe care l-au refuzat. Managerul localului a insistat de
asemenea să părăsească restaurantul şi a chemat o firmă privată de securitate, numită
“Juventus”. Doi dintre membrii grupului s-au speriat şi au plecat, însă dl N.G., dra S.H. şi un
alt coleg dl G.B. au rămas.
Cinci bărbaţi de la compania de securitate au sosit şi i-au târât practic pe cei trei
afără din local, rupând haina dlui N.G. În acest timp. Dl N.G. a chemat poliţia care se afla în
afara barului. Ofiţerii au sosit imediat şi au luat declaraţii de la cei implicaţi, dar se pare că
reprezentanţii oficialităţii au fost de părere că legea din Polonia permite patronilor de baruri
şi de restaurante să aleagă pe cine servesc şi ceea ce s-a întâmplat anterior nu reprezintă
o încălcare a legii. Procuratura a iniţiat o anchetă în ceea ce priveşte incidentul, aparent
datorită statutului victimelor implicate.21
Polonia a ratificat Convenţia Internaţională pentru Eliminarea tuturor Formelor de
Discriminare (CERD) în 1968, care cere în mod explicit statelor semnatare să ia toate
măsurile necesare pentru a garanta tuturor fără discriminare de rasă “ dreptul de acces în

Vezi NEKI, Cartea Alba (White Booklet), NEKI, 1999, se găseşte la adresa http://www.neki.hu (accesat 20
ianuarie 2002)
21 Vezi OSCE/ODIHR, INTER-OFFICE MEMORANDUM, Către: Management-ul OSCE/ODIHR–Punctul de Contact
pentru Romi şi Sinti; subiect: Tratament nefavorabil împotriva romilor în Varşovia, Marţi, 03 octombrie 2000,
nepublicat; în acelaşi sens, plângerea d-lui B.G., cetăţean român, azilant în Polonia şi plângere a S.H. asistent în
cadrul ODIHR, Punctul de Contact pentru Romi şi Sinti; Vezi şi ERRC, Roma Rights nr.1 din 2001; Snapshots from
around Europe, ’’Racial Discrimination and attacks on Roma in Poland’’ disponibil la adresa
http://errc.org/rr_nr1_2001/snap11.shtml, (accesat 20 ianuarie 2002)
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orice loc sau la orice serviciu dispus pentru uzul publicului, cum ar fi transportul, hotelurile,
restaurantele, cafenelele teatrele şi parcurile.” (art. 2 în conjuncţie cu art. 5 - f).
Cu toate acestea, Biroul Procurorului Public a anunţat pe data de 20 decembrie
2000, că investigaţia a fost întreruptă deoarece fapta în sine săvârşită în cadrul incidentului
prin refuzul de a servi respectivele persoane nu constituia infracţiune22. O eventuală acţiune
civilă privind daune morale, în acest caz, nu a fost introdusă de victime23.
(iii) Cazul P.P. vs. M.23
♦
În Suedia, procuratura a adus un caz în faţa Curţii Municipale din Stockholm, ca
exemplu de discriminare etnică ilegală. Patronul restaurantului dăduse ordin ca „oaspeţii
încălţaţi cu cizme, saboţi sau haine caracteristice femeilor ţigănci” să nu fie primiţi. Acesta a
primit o amendă de douăzeci de ori venitul zilnic, iar garderobiera (soţia sa), o amendă de
15 ori venitul său zilnic pentru discriminare ilegală. Instanţa a luat, în special, în considerare
faptul că: „acest cuplu nu a manifestat în mod evident antipatie faţă de cineva datorită
originii sale etnice”. Ei aveau ţigani atât angajaţi, cât şi oaspeţi particulari.
Cazul a ajuns la Curtea de Apel unde s-a pornit de la premiza că patronul „se
temuse că există riscul ca alţi oaspeţi să reacţioneze împotriva unor persoane îmbrăcate
astfel”. Totuşi, Curtea de Apel a păstrat sentinţa primei instanţe.
Cazul a fost prezentat în faţa Curţii Supreme unde s-a ajuns la concluzia că
anunţul însemna că: „oaspeţilor de sex feminin care poartă fuste lungi caracteristice
femeilor rome le va fi refuzat accesul”…”Aceste instrucţiuni afectează practic numai femeile
de origine ţigănească”, iar ”cuplul trebuie să-şi fi dat seama de acest lucru”.
Motivul principal fusese că aceştia doriseră „să evite orice reacţie din partea altor
oaspeţi în prezenţa unor persoane care prin costumaţie arată că sunt ţigani”. Curtea
Supremă a ratificat sentinţa24.
II.2.B. Instanţe Civile
(i)

Cazul P. Horvath vs. Imperial

♦
Pe 18 noiembrie 1998, în Cehia, trei romi au intrat în restaurantul hotelului
„Imperial” din Ostrava, s-au aşezat la o masă şi au comandat cafele. O anagajată a
Centrului European pentru Drepturile Romilor s-a aşezat la o masă alăturată şi a
comandat de asemenea cafea. Puţin mai târziu, un chelner s-a apropiat de romi şi le-a
spus "Aici nu servim romi". Apoi, chelnerul i-a rugat pe romi să părăsească hotelul,
Adresa Oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei, adresa cu număr de înregistrare PD 17-7-00OBWE133/01, disponibilă la biroul Punctului de Contact pentru Romi şi Sinti al OSCE/ODIHR.
23 Interviu cu N.G. şi S.H., în Varşovia, aprilie 2002.
23 Raportul organizaţiei Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia nu menţionează numele
reclamantului sau al pârâtului, de aceea s-au ales pentru reclamant iniţialele P.P.(reprezint Public Prosecuter) şi
pentru pârât, M., respectiv manager.
24 Vezi Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia, Report privind Ţiganii/Romii în Suedia, p.16,
disponibil la ODIHR-Punctul de Contact pentru Romi şi Sinti, 2002.
23

22

spunând că urmează ordinele directorului hotelului. În urma plecării celor trei romi,
avocatei ERRC i s-a adus cafeaua.
Una dintre victimele rome, Petr Horvath de la Asociaţia pentru Romi din Moravia,
a introdus acţiune în judecată împotriva hotelului „Imperial” pentru încălcarea demnităţii sale
umane şi discriminare rasială, prin încălcarea articolului 11 din Codul Civil Ceh. Plângerea
lui Horvath a fost susţinută de declaraţiile celorlalţi trei martori prezenţi. ERRC l-a asistat pe
avocatul ceh, Vladimir Jezek, în înaintarea acţiunii. Dl. Jezek a susţinut în pledoaria sa că
‘’Petr Horvath a fost umilit. Dânsul nu mai vizitase niciodată acel hotel şi, pur şi simplu, nu
există nici un fel de justificare pentru refuzul servirii sale din motive etnice."Directorul
hotelului şi-a menţinut punctul de vedere, potrivit căruia refuzul chelnerului a fost un incident
izolat. Totuşi, potrivit unor ziare cehe, şi alţi angajaţi ai hotelului au confirmat faptul că au primit
ordin de la conducere să nu îi servească pe romi.25
Într-un comunicat de presă, Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC)26,
organizaţie cu sediul la Budapesta, a aplaudat înţelegerea aprobată de instanţa de judecată
în privinţa procesului înaintat în 1998 împotriva hotelului restaurant pentru că a refuzat să
servească romi. Pe 26 octombrie 1999, Curtea Regională din Ostrava a acceptat oferta
Hotelului Imperial din Ostrava, oraş din nordul Moraviei, Republica Cehă, de a plăti 25.000
coroane cehe (echivalentul a aproximativ 800 USD) drept compensaţie pentru că a refuzat
să servească trei romi. În acelaşi timp, directorul hotelului a recunoscut că personalul
hotelului i-a discriminat pe romi prin refuzul de a-i servi, cu aproape un an în urmă.
Aprobarea de către instanţă a înţelegerii a pus capăt primului caz legal încununat de succes
din Republica Cehă în lupta împotriva discriminarii in accesul în locuri publice.
Potrivit termenilor înţelegerii aprobate de Curtea Regională, hotelul „Imperial”
urma să plătească 10.000 coroane cehe lui Petr Horvath şi 15.000 coroane cehe asociaţiei
civice "Co-Existenta", în sprijinul construirii în Ostrava a unui cartier de locuinţe atât pentru
romi, cât şi ne-romi numit "Satul Co-Existenta". Petr Horvath a afirmat că va dona
despăgubirea de 10.000 de coroane Asociaţiei pentru Romi din Moravia. Debbie
Winterbourne, avocata angajată la ERRC şi martora în caz, a declarat: "Locuiam în Ostrava
de opt luni. Rasismul şi discriminarea împotriva romilor din acest oraş sunt înfricoşătoare.
Comportamentul chelnerului de la Hotel Imperial reflectă atitudinile rasiste ale celor mai
mulţi ne-romi din Ostrava pe care i-am întâlnit. Dacă aş merge pe stradă cu un prieten rom,
ne-romii s-ar uita la noi iar Hotel Imperial nu a fost singurul loc în care se refuză servirea
romilor în timpul şederii mele în oraş"27.
Vezi Centrul European pentru Drepturile Romilor, Roma Rights, nr.4, 1999, disponibil şi la adresa
http://errc.org/rr_nr4_1999/snap07.shtml, (accesat 20 ianuarie 2002) ;în acelaşi sens vezi Centrul European pentru
Drepturile Romilor şi la adresa http://errc.org/publications/letters/cz_oct_29_99.shtml, (accesat 20 ianuarie 2002)
26 Centrul European pentru Drepturile Romilor este o organizaţie de apărare a drepturilor omului de interes public
care monitorizează situaţia drepturilor omului privind Romii şi oferă asistenţă juridică în cazurile privind abuzuri
săvârşite împotriva Romilor. ERRC derulează un proiect împreună cu alţi doi parteneri - Interights din Londra şi
Migration Policy Group din Brussels - având ca scop implementarea Directivei Uniunii Europene privind Egalitatea
Rasială şi Protocolul nr.12 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
27
Vezi ERRC, Publicaţii, Scrisori, 1999, Declaraţia avocatei, se găseşte la adresa
http://www.errc.org/publications/letters/1999/cz_oct_29_99.shtml, (accesat 2 ianuarie 2002) ; şi ERRC, Comunicat
de presa, Roma Rights, nr.4, 1999, disponibil la adresa http://www.errc.org/rr_nr4_1999/snap07.shtml, (accesat 22
ianuarie 2002)
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(ii) Cazul R. vs. W.28
♦
In Germania, un chelner care a refuzat să servească clienţi dintr-o comunitate
romă şi i-a dat afară dintr-un bar în oraşul Manheim, a fost amendat cu 2000 DM (aprox.
1000 Euro). Respectivul chelner acuzat a susţinut că nu făcea decât să îndeplinească
ordinele patronilor barului. La data incidentului si a sanctionarii actului discriminatoriu,
datorită unei erori de procedură, patronii nu puteau fi judecaţi personal. Cazul a fost relatat
pe larg in cotidianul german “Mannhaeimer Morgen“ si preluat de organiatia Zentralrat
Deutscher Sinti und Roma din Germania29.
(iii) Cazul Riva B. vs. Fraţii Larsson
♦
Stefan Larssson şi Frederik Larsson deţineau un magazin universal cu preţuri
mici numit Hedlandet în oraşul Eskilstuna, Suedia, şi le interziceau femeilor care purtau
fuste lungi şi largi să intre în magazin. Potrivit proprietarilor, aceştia au introdus interdicţia după ce un procuror local a dispus neînceperea urmăririi penale împotriva a două
persoane, pe care proprietarii le acuzaseră de furt din magazin. Proprietarii au explicat că
afacerea lor produce un profit prea mic pentru ca să poată finanţa un sistem de pază
adecvat împotriva hoţilor şi că multe femei s-au conformat regulii, fie dezbrăcându-se de
fustele lungi şi largi şi intrând în magazin în jupoane, fie aşteptând afară în timp ce soţii şi
copiii lor faceau cumpărăturile.30 Dna. Ritva Berg, împreună cu soţul ei s-au hotărât să
meargă la "Hedlandet" pentru a le cumpăra haine copiiilor lor. O prietenă de-a ei i-a spus să
nu se bazeze că va fi primită în magazinul universal. Întrucât îi fusese deja interzis cu o altă
ocazie să intre într-un alt magazin, îşi cunoştea "drepturile" şi de aceea a apelat la un
reporter înaintea vizitei. Nu i s-a oferit posibilitatea să îşi schimbe rochia cu o alta, dar chiar
dacă i-ar fi fost, nu ar fi acceptat. I sa părut extrem de deranjant să trebuiască să îşi
schimbe hainele pentru a fi lăsată să facă cumpărături.
Curtea Supremă a Suediei i-a găsit pe cei doi patroni de magazin vinovaţi de
discriminare ilegală şi le-a ordonat să plătească despăgubiri. În sentinţă, instanţa şi-a
exprimat înţelegerea pentru faptul că interdicţia de a intra purtând anumite haine a fost
intenţionată pentru a preveni ca hoţii să fure din magazin; cu toate acestea, însă, instanţa a
accentuat faptul că interdicţia a fost formulată într-o manieră care afecta femeile de o
anumita etnie, adică femeile rome.
Curtea de Apel Suedeză, în 25 noiembrie 1997, în dosarul B 1386/97 în privinţa
lui Stefan Larssson şi Frederik Larsson, a dispus prin hotărârea sa : 1…. Curtea de Apel îl
condamnă pe Stefan Larsson pentru discriminare ilegală la o amendă de şaizeci (60) de ori
Citat Zentralart Deutcher Sinti und Roma, Raport disponibil la ODIHR-Punctul de Contact pentru Romi şi Sinti,
Documente, 2002. Raportul nu menţionează numele reclamantului şi nici al pârâtului, de aceea s-au folosit
prescurtările R. (Rom) şi W (weiteress = chelner).
29 Ziarul “Mannhaeimer Morgen“ şi Zentralrat Deutscher Sinti und Roma disponibile la ODIHR-Punctul de Contact
pentru Romi şi Sinti, Documente Discriminare, 2002, informaţii despre acest caz sunt disponibile şi la adresa
OSCE/ODIHR http://www.legislationline.org/document.php?DocumentID=775 (accesat la 22 ianuarie 2002)
30 Vezi Centrul European pentru Drepturile Romilor, Roma Rights, Autumn, 1998, disponibil şi la adresa
http://errc.org/rr_aut1998/notebook-cases.shtml
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treizeci (30) coroane suedeze, conform Art. 16 alin. 9 Cod Penal; 2. Stefan Larsson îi va
plăti Ritvei Berg, în parte egală cu Fredrik Larsson, despăgubiri în valoare de 5000 coroane
suedeze; 3. Stefan Larsson va plăti o amendă de trei sute (300) coroane suedeze, conform
Actului (1994:419); 4. Lui Mats Aberg i se acordă suma de zece mii cinci sute patruzeci şi
nouă (10.549) coroane suedeze, din care 5321 coroane suedeze pentru muncă, 3646
coroane suedeze pentru timpul petrecut şi 1582 coroane suedeze pentru cheltuieli din
fonduri publice. Din această sumă, Stefan Larsson va trebui să înapoieze statului suma de
500 coroane suedeze. Sentinţa Curţii de Apel în privinţa lui Frederik Larsson conţine
aceleaşi prevederi.
Procurorul şi Ritva Berg au cerut Curţii de Apel să îi condamne pe fraţii Stefan şi
Frederik Larsson pentru discriminare ilegală.Ritva Berg a cerut, de asemenea, ca fraţii
Larsson să mai fie obligaţi să îi plătească în comun daune de 8000 coroane suedeze, din
care 3000 pentru suferinţa provocată şi 5000 pentru încălcarea drepturilor. Stefan Larsson şi
Fredrik Larsson au contestat orice schimbare şi nu au considerat rezonabilă nici o sumă.
Stefan Larsson, Fredrik Larsson, Ritva Berg, Anna-Kristina Lonnborg şi Anneli Bohman au
fost audiati din nou la Curtea de Apel.
Ritva Berg în timpul procesului a explicat că este ţigancă finlandeză, iar
îmbrăcămintea ei este caracteristică în special ţiganilor finlandezi. În momentul în care
fetele ajung la o anumită vârsta, de 16-18 ani, ele aleg dacă doresc să se îmbrace într-un
port special, format de exemplu dintr-o fustă lungă şi largă de catifea. Dacă aleg să o facă,
după cum a făcut cea în cauză, trebuie să respecte alegerea toată viaţa. Dacă se îmbracă
altfel, îşi face familia de ruşine. I sa părut extrem de deranjant să trebuiască să îşi schimbe
hainele pentru a fi lăsată să facă cumpărături.
Stefan Larsson a susţinut că interzicerea fustelor largi a fost decisă după ce
procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale împotriva celor pe care i-a acuzat de furt
din magazin. Din pricina marjei scăzute de profit, nu îşi puteau permite să introducă
echipament de supraveghere electronică sau personal de supraveghere adiţional. Câteva
femei au preferat să îşi scoată fustele largi şi au intrat în juponul lung până la genunchi. A
estimat că între 40 şi 50 dintre femei au acceptat să îşi schimbe fusta. În perioada
interdicţiei, au oprit în jur de 15-20 de persoane. În grupurile în care femeile purtau fuste
lungi şi largi, s-a întâmplat uneori ca soţii şi copiii să intre în timp ce femeile aşteptau afară.
Interdicţia fustelor lungi şi largi era de ordin general. Nu se dorea ca doar femeile de
anumite etnii sau naţionalităţi să fie afectate de aceasta. Fredrik Larsson susţinuse că nu
dorea ca interdicţia să afecteze exclusiv femeile ţigănci. El nu se gândea la naţionalitatea
sau originea culturală a femeilor pe care nu le primea din cauza interzicerii fustelor. Era, de
asemenea, interzis să intri în magazin cu genţi sau sacoşe mari.
Curtea de Apel a făcut următoarea evaluare:‘’În acest caz, este indisputabil că
Ritvei Berg i-a fost negat accesul în magazinul universal cu preţuri mici "Hedlandet" şi că
motivul a fost interdicţia impusă de fraţii Larsson privind persoanele care poartă fuste lungi
şi largi. Nu există nici un motiv de îndoială asupra faptului că scopul interdicţiei a fost să
prevină furturile din magazinul universal. Un om de afaceri are dreptul să refuze accesul
cuiva, ţigan sau nu, în magazin din acest motiv. Cu toate acestea, un astfel de refuz trebuie
să fie bazat pe cunoaşterea prealabilă a clientului individual şi nu trebuie fondat pe apartenenţa acestuia la un anumit grup etnic. Interzicerea accesului impusă de fraţii Larsson a
26

fost formulată de aşa manieră încât a afectat femeile de origine roma, în mod general şi
exclusiv. Fraţii Larsson trebuie să îşi fi dat seama de aceasta. Ei nu au susţinut că Ritei
Berg i-a fost interzis accesul pe baza faptului că o cunoşteau personal.
Astfel, Curtea de Apel stabileşte că interdicţia accesului introdusă de fraţii
Larsson, cu refuzul ulterior de a o lăsa pe Ritva Berg să intre, trebuie să fie considerată ca
o discriminare ilegală. Această evaluare nu este schimbată de faptul că fraţii Larsson în
mod clar au lăsat barbaţi şi femei de origine ţiganească să intre în magazin, şi nici de acela
că anumite femei au acceptat să îşi schimbe fustele la intrarea în magazin. Stefan Larsson
şi Fredrik Larsson trebuie astfel condamnaţi pentru discriminare ilegală 31.
(iv) Cazul McDonagh vs. J. Whelan
Pe data de 26 septembrie 1998, ziarul Irish Times a relatat faptul că Judecătoria
Districtuală Ennis din Irlanda, a refuzat să reînnoiască licenţa patronului de bar Jackie
Whelan, în urma plângerii unui nomad (traveller)stabilit, dl. David McDonagh (42 de ani), în
care afirma că a fost tratat "ca un animal" în barul dlui. Whelan.
Dl. McDonagh a afirmat în depoziţia sa din faţa instanţei de judecata, că în
data de 19 noiembrie 1997 a fost refuzat când a cerut să fie servit cu o a doua băutură
în Barul Gării din Ennis, proprietatea pârâtului, de către barman, dna. Hayes. Când dl.
McDonagh a cerut să vorbească cu patronul, pârâtul a sosit şi imediat a încuiat uşa,
s-a întors în spatele tejghelei şi a început să ţipe la dl. McDonagh, folosind un limbaj
abuziv şi bătând cu pumnul în tejghea de cinci sau şase ori.
Instanţa de judecată a stabilit că plângerea referitoare la refuzul de a fi servit este
întemeiată şi a fost de acord că singurul motiv pentru care acesta nu a fost servit l-a
constituit faptul că era un nomad (traveller). Astfel, judecătorul Albert O'Dea a ajuns la
concluzia că dl. Jackie Whelan, proprietarul barului, "nu este o persoană potrivită pentru a
deţine o lincenţă". Drept urmare instanta districtuala din Ennis nu a reînoit licenţa
proprietarului Barului din Gara orasului Enniss din Irlanda.
În septembrie 1997, Dl. David McDonagh reuşise deja să obţină nereînnoirea
licenţei pentru un alt bar din Ennis. Aceasta a fost reînnoită la Circumscripţia Judiciară
Ennis, după ce proprietarul barului şi-a cerut scuze pentru refuzul de a îl servi pe dl.
McDonagh.32
II.2.C. Concluzii vs. Analize pe Scurt
În cazurile menţionate, reclamanţii au încercat să obţină remedii invocând
săvârşirea faptei de insultă sau calomnie împotriva lor, pe calea unei acţiuni penale sau pe
calea unei acţiuni civile. Prevederi privind încălcarea demnităţii şi a onoarei există în
Codurile Civile sau Penale din majoritatea statelor, dar prevederi explicite privind încălcarea
demnităţii umane prin discriminare sunt mai rar întâlnite. Totuşi, în cazul G.Goman vs.B.,
Vezi Centrul European pentru Drepturile Romilor, Roma Rights, Autumn, 1998, se găseşte la adresa
http://errc.org/rr_aut 1998/notebook-cases.shtml, (accesat 22 ianuarie 2002)
32 Vezi Idem
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împotriva discriminatorului a fost introdusă acţiune penală, victima considerând ca fiind
“umilitor atât faptul că nu a fost servit cât şi faptul că a fost numit ţigan". Instanţa în
hotărarea sa, explică: "În contextul în care primul acuzat i-a spus victimei că nu va fi servită
explicit din cauza etniei sale, indiferent dacă în urma comentariului acesteia sau pur-şisimplu din proprie iniţiativă, aceasta a exprimat o judecata de valoare umilitoare şi
degradantă a autorului faţă de victimă. Această exprimare împreună cu fapta de neglijenţă
[negarea servirii] au umilit victima, care era o persoană ce ducea un stil de viaţă ireproşabil,
respectând normele de interacţiune socială, iar faptele comise de acuzat au fost fără
discuţie în de-ajuns pentru a viola demnitatea victimei". Reclamând delictul comis împotriva
onoarei şi demnităţii umane a victimei discriminării, s-a introdus o acţiune civilă prin care să
se stabilească jignirea adusă demnităţii umane a victimei şi să se ordine pârâtului să ofere
despăgubiri şi daune nepecuniare. Instanţa a admis această cerere, discriminarea find
sancţionată ca urmare a încălcării demnităţii victimei.
Alteori, însă, fapta în sine de a nu servi o persoană este posibil să nu constituie
infracţiune. În cazul N.G. vs. G.Pub, procuratura a considerat că fapta săvârşită în cadrul
incidentului prin refuzul de a servi respectivele persoane (n.n. romi) nu constituie infracţiune.
Este adevărat însă că victimele nu au introdus o acţiune civilă privind încălcarea demnităţii
sau onoarei, iar pe de altă parte, lipsa unor prevederi în materia discriminării a determinat
nesancţionarea unui asemenea comportament.
Relevante sunt deciziile instanţelor în două cazuri relativ asemănătoare sub
aspectul intenţional al faptei discriminatorii. În cazul P.P. vs. P, ca urmare a ordinului ca
„oaspeţii încălţaţi cu cizme, saboţi sau haine caracteristice femeilor ţigănci” să nu fie primiţi
într-un restaurant, Instanţa de judecată a luat “în special în considerare faptul că „aceştia
(n.n.discriminatorii), nu au manifestat în mod evident antipatie faţă de cineva datorită originii
sale etnice”. Ei aveau romi atât angajaţi, cât şi oaspeţi particulari. Totuşi, Curtea Supremă a
ajuns la concluzia că anunţul însemna că: „oaspeţilor de sex feminin care poartă fuste lungi
caracteristice femeilor rome le va fi refuzat accesul”…”Aceste instrucţiuni afectează practic
numai femeile de origine ţigănească”. De altfel, reprezentanţii restaurantului au fost
sancţionaţi pentru discriminare.
În acelaşi sens, este şi decizia in cazul Riva B. vs. Fraţii Larson unde Instanţa de
judecată a decis referitor la interzicerea accesului în magazin a femeilor care poartă fuste
lungi: “Nu există nici un motiv de îndoială asupra faptului că scopul interdicţiei a fost să
prevină furturile din magazinul universal. Un om de afaceri are dreptul să refuze accesul
cuiva, rom/ţigan sau nu, în magazin din acest motiv. Cu toate acestea, un astfel de refuz
trebuie să fie bazat pe cunoaşterea prealabilă a clientului individual şi nu trebuie fondat pe
apartenenţa acestuia la un anumit grup etnic. Interzicerea accesului impusă de fraţii
Larsson a fost formulată de aşa maniera încât a afectat femeile de origine romă, în mod
general şi exclusiv”. Patronii magazinului au fost astfel sancţionaţi pentru discriminare.
În principiu, în ceea ce priveşte aceste decizii, nu se poate face o extindere.
Argumentul în favoarea acestei ipoteze o constituie diferenţele de sistem juridic de la o ţară
la alta. Astfel, decizia instanţelor în cele doua cazuri nu poate fi relevantă sub aspect juridic
pentru instanţele din alte state. Dar, cel puţin, sub aspectul construcţiei juridice al unui caz
de discriminare, invocarea unor asemena considerente de către persoana care apără
victime ale discriminării sunt esenţiale.
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Astfel, este ilegal să fie impusă interzicerea accesului într-un loc deschis
publicului larg, persoanelor de etnie romă pentru simplul considerent că aceştia produc
scandal, se comportă necuviincios sau sunt îmbrăcaţi necorespunzător pentru un
asemenea loc. Se poate chiar argumenta că în respectivele localuri chiar există romi atât
angajaţi, cât şi oaspeţi particulari, dar aceste interdicţii afectează practic persoane de etnie
roma. Scopul interdicţiei poate fi acela de a preveni scandaluri sau violenţe. Un om de
afaceri are dreptul să refuze accesul cuiva, rom/ţigan sau nu, în magazin din acest motiv ?
Un astfel de refuz trebuie să fie bazat pe cunoaşterea prealabilă a clientului individual şi nu
trebuie fondat pe apartenenţa acestuia la un anumit grup etnic. Interzicerea accesului
impusă de unii angajaţi sau reprezentanţi ai restaurantelor sau magazinelor formulată în
maniera prezentată mai sus poate afecta persoane care fără a avea nici o legatură cu
scandaluri sau acte de violenţă suferă o discriminare ilegală. În secţiunile următoare, se pot
surprinde aspecte relevante în acest sens.
II.3. Cazuri de discriminare în acces la locuri publice în faţa instanţelor de
judecată cu o prima sentinţă
II.3.A Diferite metode în probarea discriminării
(i) Cazul CRISS vs. Angely
În data de 26 ianuarie 2001, un colaborator al organizaţiei Romani CRISS33 a fost
sesizat de către doi cetăţeni români de etnie romă că, în aceeaşi dată, le-a fost îngrădit
accesul în barul “Angeli” din localitatea P., România, de către body-guarzii barului.34
În urma sesizării din 26 ianuarie 2001, când celor doi cetăţeni de etnie romă nu
le-a fost permis accesul în barul Angeli, Romani CRISS a organizat în data de 02 februarie
2001 o actiune de ‘’testare‘’ la respectivul bar, în scopul de a verifica informaţiile primite. Un
membru al Romani CRISS, alături de alţi 3 romi au încercat să intre în bar. Ajunşi la intrare,
respectivele persoane au fost oprite de body-guard, fiindu-le pus în vedere să părăsească
barul, motivând că proprietarul localului a ordonat interzicerea accesului “ţiganilor”. În tot
acest timp, reprezentantul Romani CRISS a folosit un reportofon în scopul înregistrării
dialogului cu bodyguard-ul respectiv, iar evenimentul a fost filmat, de la distanţă, de către
un cameraman amator. La ‘’testing’’ a participat şi o persoană ne-romă, jurnalist al unui ziar
33 Romani CRISS - Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii esto o organizaţie de apărare a drepturilor
romilor implicată în atenuarea conflictelor interetnice şi prevenirea violenţei în relaţiile dintre romii şi majorităţile
locale, prevenirea şi combaterea discriminării faţă de romi şi dezvoltare comunitară. În România, anul 2000 a
însemnat şi adoptarea ordonanţei de guvern 137/2000 privind eliminarea şi sancţionarea tuturor formelor de
discrminare aprobată de Parlamentul României prin legea 48/2002. Potrivit actului normativ menţionat “organizaţiile
nonguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului au calitate procesuală activă în cazul în care
discriminarea se manifestă în domeniul lor de activitate şi aduce atingere unei comunităţi sau unui grup de
persoane”.
34 Vezi Romani CRISS, Departamentul Drepturile Omului, Raport Anual 2001, cazul CRISS vs. Angeli, se găseşte
la http://www.romanicriss.ro, (accesat 15 august 2002); în acelaşi sens şi Centrul European pentru Drepturile
Romilor, ’’Stare de Impunitate - Încălcarea Drepturilor Omului, Situaţia Romilor din România’’, ERRC, septembrie 2001,
se găseşte la adresa http://errc.org/publications/reports/index.shtml, (accesat 20 ianuarie 2002).
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central din Bucureşti, căruia i sa permis accesul fără să fie întrebat absolut nimic, asistând
de altfel la refuzul body-guard-lui în ceea ce priveşte ordinul dat de către patron de a nu
permite accesul ţiganilor în bar.
În data de 6 februarie 2001 au fost depuse sesizări la Instituţia Avocatul Poporului,
atât din partea Romani CRISS, cât şi din partea persoanelor cărora li s-a refuzat accesul în
bar. A doua zi, în data de 7 februarie 2001, Romani CRISS a organizat, la Grupul pentru
Dialog Social, o dezbatere publică cu tema “Locurile Publice – interzise romilor” luând parte
reprezentanţi ai romilor din structurile politice, romi din societatea civilă, invitaţi ai
ambasadelor şi jurnalişti.
Potrivit Ordonanţei de Guvern 137/2000 ‘’constatarea şi sancţionarea contravenţiilor… privind fapte discriminatorii se fac de către membrii Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării.35 În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei
ordonanţe în Monitorul Oficial al României se constituie Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării, organ de specialitate al admnistraţiei publice centrale, în
subordinea Guvernului.’’36 Din păcate, la data de 06 februarie 2001, acest organism de
specialitate care constată şi sancţionează fapte discriminatorii nu exista. De aceea, staff-ul
CRISS a decis în prima instanţă sesizarea Avocatului Poporului cu privire la incidentul
discriminatoriu din orasul P. Deoarece Ordonanţa 137 prevede că, în toate cazurile de
discriminare prevăzute în prezenta ordonanţă, persoanele discriminate au dreptul să
pretindă despăgubiri proporţional cu prejudiciul suferit, restabilirea situaţiei anterioare
discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun37,
CRISS a introdus acţiune în judecată împotriva respectivului bar.38
În data de 20 februarie 2001, Romani CRISS a depus o cerere la Camera de
Comerţ şi Industrie a României pentru a afla informaţii despre (firma) şi reprezentantul
acesteia, din ordinul căruia s-a îngrădit accesul romilor în bar. Aceste informaţii erau
necesare în vederea îndeplinirii procedurii legale de citare în procesul civil. În urma
informaţiilor primite de la Camera de Comerţ şi Industrie privitoare la Societatea Comercială
şi proprietarul acesteia, Romani CRISS a introdus, în data de 8 martie 2001, acţiunea în
judecată împotriva SC A.E.SRL. Acţiunea s-a întemeiat pe dispoziţiile art. 13 şi 18 din O.G.
137/2000, privind interzicerea accesului unei persoane datorită etniei acesteia şi prevederile art. 998-999 C.Civ.39 privind repararea prejudiciului moral cauzat prin fapta bodyguardului, angajat al barului, de a interzice accesul „ţiganilor’’, ca urmare a ordinului primit
de la patron.
În data de 23 aprilie 2001, a avut loc primul termen al procesului în care s-a cerut,
de către judecător, prezentarea procesului verbal de constatare a contravenţiei de către
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Acest fapt a fost de altfel prevăzut de
către staff-ul CRISS. În timpul procesului, reprezentanţii barului au depus documente din
Art. 20, al. 3 din Ordonanţa de Guvern 137/2000 privind eliminarea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
se găseşte la adresa http://www.publicinfo.ro/ENGLEZA.html, (accesat 5 ianuarie 2002).
36 Art. 23 al.1 din O.G. 137/2000.
37 Art. 21 al.1 din O.G. 137/2000.
38 Vezi Romani CRISS, Departamentul Drepturile Omului, cazul CRISS vs. Angely, Romani CRISS, 2001; se
găseşte la adresa http://www.romanicriss.ro, (accesat 15 august 2002)
39 Codul Civil al României, art. 998, 999.
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care rezultă că firma respectivă se desfiinţase, în fapt reailzându-se o tranzacţie între
patronul barului A.I. către tatăl acesteia F.I., sub o altă firmă, al cărei director tehnic este
acelaşi patron, doamna A.I. Dizolvarea acestei firme însă nu figura în datele oficiale din
Registrul Comerţului. Deşi patronul avea obligaţia legală de a radia firma din Registrul
Camerei de Comerţ, acest lucru nu s-a întâmplat. De aceea, reprezentanţii organizaţiei
fuseseră în posesia unor date care în faţa instanţei de judecată s-au dovedit
necorespunzătoare în fapt. În data de 8 noiembrie 2001, la ultimul termen al procesului,
avocatul pârâtei a susţinut lipsa calităţii procesuale active a organizaţiei în proces şi
respingerea cererii, argumentându-se inexistenţa unui prejudiciu faţă de persoanele de
etnie romă cărora li s-au refuzat accesul în bar. Referitor la capătul de cerere cu privire la
retragerea autorizaţiei de funcţionare a barului, avocatul pârâtei a subliniat că admiterea
unei astfel de cereri reprezintă un pericol pentru societatea românească. Aceasta deoarece
romii vor putea astfel să obţină anualrea eforturilor cinstite de a munci ale românilor.40
Inexistenţa Consiliului Naţional petru Combaterea Discriminării, ca organism de
specialitate ce constată şi sancţionează fapte discriminatorii, a creat un dezavantaj
reclamantului în faţa instanţei de judecată. Fapta discriminatorie nu a fost constatată de
singurul organism de implementare a prevederilor actului anti-discriminatoriu, în speţă
Ordonanţa de Guvern 137/2000 privind eliminarea tuturor formelor de discriminare. Mai
mult decât atât, cererea judecătorului de a prezenta procesul verbal de constatare al
Consiliului nu a fost satisfăcută întru-cât acesta nu exista la data respectivă. Probele
produse în timpul testingului, înregistrările video şi audio, nu au putut fi valorificate ca probe
în faţa instanţei civile din România. Romani CRISS a folosit însă aceste materiale în cadrul
dezbaterii publice din 7 februarie 2001 pentru a sensibiliza mass media. În timpul
procesului, persoana ne-romă, jurnalist al unui cotidian central, prezenta la interzicerea
accesului romilor în respectivul bar, a refuzat să depună mărturie. Toţi martorii
reclamantului au fost romi.
Acţiunea a fost respinsă de către instanţa civilă din motive de vicii procedurale,
consemnând, de altfel, refuzul body-guardului de a nu primi respectivele persoane având în
vedere ordinul primit de la patron.. Referitor la lipsa capacităţii procesuale active, instanţa a
stabilit că Romani CRISS are capacitate procesuală activă, deci poate introduce acţiuni
civile în calitate de reclamant în numele persoanelor de etnie romă discriminate. Staff-ul
Romani CRISS a hotărât introducerea unei noi acţiuni împotriva firmei care în fapt era
condusă de proprietarul barului Angeli SC A.E.S.R.L., firma desfinţată, ca director tehnic al
IF 14 F.S.R.L. La data de 24 februarie 2002, Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării nu putea fi sesizat deoarece înca nu îşi desfăşura activitatea. Hotărârea de
Guvern privind înfiinţarea acestuia a fost adoptata în noiembrie 2001, dar singura opţiune a
fost instanţa de judecată41.

40

Pledoarie finala a Avocatului Pârâtului în faţa instanţei de judecată din P. România, 8 noiembrie 2001- potrivit
declaraţiilor avocatului Romani CRISS – Dezideriu Gergely.
41 Vezi Romani CRISS, Departamentul de Drepturile Omului, Raport Anual 2001, cazul CRISS vs. Angely, se
găseşte la adresa http://www.romaniccriss.ro, (accesat 15 august 2002).
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(ii) Cazul P.M. şi . J.O. vs. K.L.K şi A.V.
♦
În decembrie 1998, auto-guvernarea minoritară a ţiganilor din D., Ungaria, s-a
plâns unui membru al comisiei parlamentare pentru minorităţile naţionale şi etnice
de faptul că romii nu sunt primiţi la discoteca din localitate. Membrul comisiei a trimis
plângerea către inspectoratul pentru consumatori competent, care a demarat o anchetă în
acest caz. Pe data de 16 ianuarie 1999, inspectorii au testat discoteca, fiind asistaţi de forţe
ale poliţiei din K. şi de câţiva voluntari romi. Inspecţia a stabilit că plângerea a fost bineîntemeiată, într-u cât agenţii de securitate nu i-au lăsat să intre pe cei patru voluntari romi.
Pe 19 ianuarie 1999, inspecţia consumatorilor a obligat-o pe A.V., întreprinzătoarea care
conducea stabilimentul, să se conformeze cu Secţiunea 23/A a decretului guvernamental
Nr. 4/1997 kormanyrendelet, asupra funcţionării magazinelor şi condiţiilor care guvernează
activităţile de comerţ intern, în care se stipulează că în timpul desfăşurării activităţilor lor
profesionale, angajatorii şi angajaţii nu au voie să violeze drepturile civile ale clienţilor. Mai
mult, conform Secţiunii 26 sub. 3, inspectorii au obligat-o pe întreprinzătoare să asigure ca
fiecare client să fie informat asupra autorităţilor către care poate trimite plângeri 42.
În decembrie 1998, auto-guvernarea minorităţii s-a adresat şi primarului. Într-o
scrisoare din 13 ianuarie 1999, primarul i-a informat pe solicitanţi de imposibilitatea
consiliului local de a adopta o poziţie sau de a lua vreo măsură, întru-cât Actul asupra
guvernărilor locale nu îi conferă competenţa necesară în acest caz.
Pe 1 aprilie 2000, la 20:30, doi voluntari ne-romi au intrat in acceasi discotecă. Au
relatat mai târziu că au cumpărat fără nici o problemă două bilete la intrare şi au intrat. Au
comandat băuturi şi s-au aşezat la o masă. Douăzeci de minute mai târziu, un angajat al
localului a venit la ei şi i-a întrebat dacă au legitimaţii de membru. Apoi le-a eliberat
legitimaţii şi le-a trecut numele şi adresele într-un registru. În acest timp - fără să fie
întrebaţi - angajatul le-a spus voluntarilor ne-romi că "trebuie legitimaţii pentru că doar aşa îi
putem opri pe romi să intre; înainte am avut probleme cu inspecţia consumatorilor şi cu
comisia parlamentară."
Treizeci de minute mai târziu, B.B., voluntar local şi P.M., un tânăr rom din
localitate, s-au îndreptat la rândul lor spre discotecă. Şi ei au cerut să cumpere două bilete
la intrare dar au fost refuzati, într-u cât nu aveau legitimatii de membru. Atunci, au întrebat
cum pot obţine legitimaţiile şi li s-a spus să prezinte un CV şi recomandări din partea a doi
membri. Apoi, B.B. a cerut cartea clienţilor. I s-a răspuns că aceea nu era o discotecă, ci un
club, astfel neavând nevoie să aibă o astfel de carte. Cincisprezece minute mai târziu, alţi
trei tineri romi din localitate au încercat să intre, fără succes. La întoarcere, toţi voluntarii au
completat un chestionar detaliat şi au identificat doi poliţişti locali despre care au afirmat că
păzeau discoteca.
Pe 10 mai 2000, avocatul Instvan Szikinger, acţionând în numele lui P.M. şi J.O.,
a depus o acţiune civilă împotriva pârâţilor Asociaţia K.L.K. şi A.V., la Judecătoria Oraşului.
Acţiunea a fost fondată pe Secţiunea 76 a Cod Civil şi Secţiunile 54 şi 70/A din Constituţie.
Reclamanţii au cerut instanţei să stabilească faptul că le-au fost încălcate drepturile civile,
42 Vezi NEKI, Cartea Alba-White Booklet, NEKI, 2000, pag. 47, se găseşte la adresa http://www.neki.hu, (accesat
25 ianuarie 2002).
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să interzică pe viitor pârâţilor să mai comită alte încălcări, şi să îi oblige la plata sumelor de
200.000 forinţi în despăgubiri nepecuniare şi 800.000 de forinţi în amendă în interes public 44.
Pe 22 mai 2000, Procurorul Districtual a depus o acţiune la Curtea Districtuală,
cerând dizolvarea asociaţiei în conformitate cu Secţiunea 16 sub. 2 alin. D a Actului Nr. 2
din 1989. În sentinţa sa din 2 octombrie 2000, Curtea Districtuală a respins cererea
Procurorului Districtual de dizolvare a asociaţiei. Instanţa a ajuns la concluzia că doar întrun singur caz s-a putut stabili că asociaţia nu a acţionat în conformitate cu Regulile sale de
Conducere, aceasta atunci când nu a fost ea organul competent care a luat decizii privind
înscrierea membrilor.
Pe data de 28 noiembrie 2000, Judecătoria Oraşului a pronunţat sentinţa,
stabilind că pârâţii au încălcat drepturile reclamanţilor atunci când le-au refuzat
accesul în discotecă.. Instanţa i-a obligat pe pârâţi la plata sumei de 100.000 forinţi plus
dobânda în interesul reclamanţilor. Instanţa a admis mărturiile a doi voluntari ne-romi şi a
unuia rom, într-u cât pârâţii nu au reuşit să ofere probe capabile să le dezmintă. Potrivit
Secţiunii 84 sub. 1 alin. A Cod Civil, instanţa a aprobat acuzaţia că pârâţii le-au încălcat
drepturile civile ale reclamanţilor. Pe data de 1 aprile 2000, reclamanţii au suferit daune
morale cauzate de faptul că nu au fost lăsaţi să intre în discotecă. Instanţa a considerat
suma de 100.000 forinţi potrivită pentru a compensa aceste daune morale. Cu toate
acestea, a refuzat să le interzică pe viitor reclamanţilor să mai comită încălcări
asemănătoare, deoarece a descoperit că datorită numeroaselor acţiuni contra lor, aceştia
au renunţat la practica ilegală şi s-au oferit să îi înscrie pe reclamanţi ca membri în
asociaţie. Tot astfel, instanţa a respins cererea reclamanţilor ca pârâţii să plătească o
amendă în interes public. Hotărârea nu este încă irevocabila.
(iii) Cazul CRISS vs. C.I. şi CRISS vs. A.
♦
În seara zilei de 7 iulie 2001, colaboratori ai Romani CRISS, alături de Asociaţia
Studenţilor şi Tinerilor Romi – ROMANITIN din România, au organizat în oraşul Iaşi, acţiuni
de ‘ testare’ cu scopul de a identifica locuri publice din municipiul Iaşi (discoteci, baruri
etc.), în care romilor nu le este permis accesul datorită aparteneţei etnice.Tineri romi,
studenţi la diferite facultăţi din oraşul Iaşi, au vizitat 5 discoteci. În discotecile Viper şi
Ecstasy accesul grupului a fost permis, probabil datorită lipsei bodyguarzilor de la intrare.
În discoteca Roşu şi Negru un grup format din şase persoane, trei bruneţi însoţiţi
de câte o parteneră, intenţionând să intre în discotecă au încercat să obţină bilete de
intrare. Alături de aceste persoane se aflau aproximativ 30 de tineri. În acest timp, unul
dintre body-guarzi s-a îndreptat spre grupul tinerilor romi, punând în vedere acestuia să
meargă la o altă discotecă. Bodyguard-ul, venind înspre grupul care stătea la rând
pentru biletele de intrare, a punctat spre persoanele cu tenul închis spunându-le că
nu au voie în discoteca respectivă. Încercând să afle motivul pentru care nu s-a
permis accesul, bodyguard-ul a afirmat că unul dintre tinerii din grup arată “naşpa”,
“extraordinar de naşpa”, deşi întregul grup era îmbrăcat în mod decent şi
corespunzător pentru un local public.
44

Amenda în interes public este echivalentă cu despăgubiri punitive sau exemplare.
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La discoteca Estudiantina accesul tinerilor romi nu a fost permis, bodyguarzii de
la intrare motivând că, de fiecare dată când au fost probleme, acestea au fost cauzate de
persoane brunete, înţelegându-se că este vorba despre romi. În timpul discuţiilor purtate cu
bodyguard-ul discotecii, unul dintre membri grupului, cu tenul deschis, alb, intrase, dar
ceilalţi nu au avut avut acces.
În discoteca Maxx, tinerii romi au testat atitudinea discriminatorie a bodyguarzilor
printr-o acţiune de tip “Sandwich”, în sensul că s-au format trei grupuri. Primul grup şi al
treilea a fost format din câte două persoane cu tenul deschis (alb), iar grupul 2, format din
trei tineri bruneţi. Cele două persoane cu tenul alb aparţinând primului grup au intrat,
neîntâmpinând refuzul personalului. Cel de-al doilea grup, format din tinerii bruneţi (negrii),
a fost oprit de bodyguarzi, aceştia motivând că „nu se poate”. Ultimul grup, având în
componenţă doi tineri albi a intrat, de asemenea, fără să întâmpine vreo problemă.
În data de 17 iulie 2001, Romani CRISS a organizat, la sediul Grupului pentru
Dialog Social, o dezbatere publică cu tema “Locurile Publice – INTERZISE romilor !”. La
dezbatere au luat parte reprezentanţi ai organizaţiilor de romi din România, reprezentanţi ai
ambasadelor, reprezentanţi ai Inspectoratului General al Poliţiei, ai Înaltului Comisariat
ONU pentru Refugiaţi, ai Avocatului Poporului şi jurnalişti. În cadrul dezbaterii, s-a pus în
discuţie cazurile de discriminare pe motiv etnic, din localitatea Iaşi, şi s-au readus în
discuţie alte cazuri de discriminare avand ca victime romii.
Problema inexistenţei la momentul respectiv a Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării a fost reluată şi în cadrul dezbaterii publice. Singura posibilitate
de obţinere a remediului dreptului încălcat a fost acţionarea în judecată a celor care
săvârşesc fapte discriminatorii, în sensul obţinerii despăgubirilor pe această cale.
Romani CRISS a introdus două acţiuni civile, la Judecătoria Iaşi, împotriva societăţilor C.I.
S.R.L. şi A. S.R.L. Primul termen al procesului a fost în data de 24 septembrie 2001, în
ambele cazuri. Deşi acţiunile au fost introduse în ambele cazuri în baza prevederilor
ordonanţei 137/2000, art.22 al.1 şi 245, Instanta de judecata a ridicat excepţia calităţii
procesuale active a orgaznizaţiei.
Astfel atât Judecătoria Iaşi cât şi Tribunalul Iaşi au decis că Romani CRISS nu
are calitate procesuală activă. În noiembrie 2002 deciziile tribunalului în ambele cazuri
menţionează: ”Din situaţia de fapt expusă anterior este evident că actul de discriminare nu a
vizat o comunitate de romi. Este adevărat că pretinsul act de discriminare a vizat un grup de
6 persoane. Având în vedere modalitatea de redactare a textului de lege prin alăturarea, în
cuprinsul aceluiaşi aliniat, a “comunităţii” şi “grupului de persoane”, Tribunalul reţine că
intenţia legiuitorului a fost aceea ca grupul de persoane să nu fie o simplă alăturare de
persoane fizice şi o entitate distinctă. Ori, în speţă dedusă judecăţii nu se poate reţine
existenţa unei entităţi în sensul prevăzut de legiuitor. Aşadar, reclamanta nu are calitate
procesuală activă, întrucât pretinsa discriminare nu a adus atingere unei comunităţi sau
grup de persoane aşa cum cer dispoziţiile art.22 din O.G. 137/2000. În cauză nu s-a dovedit
Ordonanţa de Guvern 137/2000, Art. 22 - (1) Organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia
drepturilor omului au calitate procesuală activă în cazul în care discriminarea se manifestă în domeniul lor de
activitate şi aduce atingere unei comunităţi sau unui grup de persoane; (2) Organizaţiile prevăzute la alin. (1) au
calitate procesuală activă şi în cazul în care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, dacă aceasta din
urmă mandatează organizaţia în acest sens.
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existenţa unui mandat, în favoarea Ong care să provină de la cele 6 persoane de etnie
romă, pretins vătămate prin atitudinea angajaţilor pârâtei.”39
Totuşi, Instanţele s-au pronunţat în mod diferit. Astfel într-un caz similar în care
unui număr de 4 persoane le-a fost refuzată intrarea într-un bar, Instanţa de Judecată a
admis calitatea procesuală activă a Romani CRISS, în lipsa unor mandate în favoarea
organizaţiei.40
II.3.B. Concluzii vs. Analize pe scurt
Organizaţiile nonguvenamentale de apărare a drepturilor omului şi ale romilor, în
special, joacă un rol important în asistarea legală a victimelor discriminării. Elementul
esenţial însă, într-un caz de discriminare, rămâne probarea acesteia. Problema mijloacelor
de probă trebuie analizată din cel puţin două puncte de vedere: sub aspectul juridic al
probelor trebuie analizate probele admise potrivit sistemului juridic intern al statului în care
se manifestă discriminarea şi sub aspectul sensibilizării opiniei publice trebuie prezentate
suficiente elemente pentru a convinge prin materialul prezentat.
Dacă din punct de vedere juridic, în unele state, o înregistrare audio-video nu
poate fi administrată ca probă în cadrul unui proces civil, totuşi acesta este un mijloc de
probă relevant pentru mass-media. În acest sens, în cazul CRISS vs. Angely, vs. C.I. şi vs.
A, au fost folosite înregistrări audio-video. Chiar dacă acestea nu au putut fi folosite ca
probe în cadrul proceselor civile, totuşi, au fost probe în cadrul dezbaterilor publice
organizate de Romani CRISS privind cazuri de discriminare manifestate împotriva romilor.
Experienţa americană privind probarea discriminării a fost transpusă şi în ţările
din Europa Centrală şi de Est. Metoda folosită în probarea discriminării este cunoscută ca
tehnica numită "testare". Această tehnică presupune în fapt un experiment. Testarea
implică trimiterea de perechi de romi şi ne-romi, persoane care în privinţa îmbrăcămintei,
capacităţilor etc., sunt de altfel foarte asemănătoare - pentru a participa la un concurs de
angajare, pentru a cumpăra sau închiria un apartament, a intra într-un restaurant sau într-o
discotecă bănuită că practică regulat discriminare împotriva romilor. Dacă perechea neromă este tratată altfel decât perechea romă - de exemplu, dacă perechea ne-romă este
primită în discotecă, în timp ce cea romă este rugată să prezinte legitimaţii de membru şi
apoi refuzată - atunci trebuie notate cu atenţie mărturiile detaliate ale aşa-numiţilor
"operatori de testare". Aceste mărturii formează dovada actului discriminatoriu şi, în multe
ţări, pot fi folosite în instanţă.. În ţările est europeane această metodă este relativ nouă, dar a
fost folosită cu succes pentru cazurile care ulterior au fost înaintate spre soluţionare
instanţelor de judecată.Testarea în sine va fi o dovadă a discriminării. În cazul refuzului de a
primi romi, spre deosebire de ne-romi, proba este evidentă. Aceasta poate fi însoţită de
refuzul explicit: “nu intraţi pentru că sunteţi romi” sau poate fi implicită: ne-romii sunt primiţi
fără a li se cere legitimaţie, în timp ce romilor li se cere legitimaţii. Efectul tratamentului
Vezi Romani CRISS, Departamentul Drepturile Omului, Cazul CRISS vs. Artenis şi cazul CRISS vs. Compact
Impex, 2001, 2002, se găsesc la adresa http://www.romanicriss.ro, (accesat 20 octombrie 2002).
40 Vezi Romani CRISS, Departamentul Drepturile Omului, cazul CRISS vs. Angely, Romani CRISS, 2001, se
găseşte la http://www.romanicriss.ro, (accesat 15 august 2002).
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diferenţiat este anularea dreptului de acces într-un loc public. Motivaţia acestui tratement
diferenţiat are ca bază apartenenţa la o categorie etnică, în cazul nostru romii. Analizând
aceste elemente, instanţa de judecată poate admite o acţiune civilă privind discriminarea
prin probele administrate. În cazul P.M. şi J.O. vs. K.L.K. şi A.V., voluntari romi şi ne-romi
au testat comportamentul discriminatoriu al angajaţilor discotecii. Instanţa a admis mărturiile
a doi voluntari ne-romi şi a unuia rom, şi i-a obligat pe pârâţi la plata sumei de 100.000
forinţi plus dobânda în interesul reclamanţilor pentru atingerea adusă reclamanţilor prin
discriminare.
În cazul CRISS vs. C.I. şi vs. A., testarea a reliefat elementul care a stat la baza
discriminării. Refuzul de a permite intrarea în discotecă s-a manifestat doar faţă de tinerii
romi care aveau tenul închis. Culoarea în acest caz a stat la baza discriminării. O hotărâre
în acest caz referitoare explicit la discriminare încă nu a fost pronunţată, speţa fiind pe rol.
Mai mult, discriminarea ar fi putut fi dovedită în cazul în care mecanismul specializat de
constatare şi sancţionare al discriminării ar fi funcţionat efectiv. Avantajele şi necesitatea
unui asemenea mecanism sunt tratate într-un capitol distinct din prezenta broşură, într-un
sistem comparativ cu alte state.
Exista însă şi o altă tipologie de cazuri de discriminare în care părţile ajung la o
înţelegere. Şi în aceste cazuri, organizaţiile nonguvernamentale joacă un rol important.
Secţiunea următoare scoate în evidenţă elemente relevante privind mentalitatea şi
percepţia unor persoane viz à vis de comportamentul unor indivizi, percepţii generalizate
care indică un nivel ridicat al prejudecăţilor.
II.4. Cazuri de discriminare în acces la locuri publice şi prevenirea prin ”acord”
II.4.A. Diferite “Acorduri”
(i) Cazul CRISS vs. C.
♦
În data de 15.01.2002, “Transilvania Jurnal”, un ziar local din oraşul C. în
România, publica un articol cu titlul “Bar interzis romilor şi ţiganilor”. Se prezenta un caz de
discriminare într-unul din cartierele oraşului C., într-un bar în care intrarea romilor este
interzisă prin afişarea unui anunţ discriminatoriu: “Nu servim ţigani şi romi”. Intersant
părea faptul că acesta era aşezat chiar deasupra tejghelei şi “în ciuda anunţului, barul este
plin de persoane care aparţin acestei etnii. Proprietarul localului declarase că romii din zonă
l-au ameninţat că îi vor incendia barul, în urma amplasării acestui anunţ” 46. Unul dintre liderii
romilor din C. precizase că “gestul patronului este unul eminamente rasist, îndreptat nu
doar împotriva romilor din zonă, ci împotriva întregii etnii”.
Reprezentanţi ai organizaţiei Romani CRISS s-au deplasat în oraşul C. pentru a
documenta acest caz.. Au fost contactate organizaţii nonguvernamentale locale, reprezentanţi
ai instituţiilor publice, jurnaliştii autori ai articolului şi Oficiul pentru Protecţia Consumatorului.

46 Citat din ziarul local, ”Transilvania Jurnal”, articolul” Bar interzis romilor şi Ţiganilor”, 15.01.2001, Cluj-Napoca,
România.
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În urma testării unei posibile atitudini discriminatorii a angajaţilor barului, s-a
confirmat că aceştia primeau romi, iar anunţul nu era afişat. Oficiul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor din C. (OJPC), în urma inspecţiei făcute la respectivul local a
amendat “proprietarul barului cu suma de 6.000.000 lei (aprox. 200 USD), aceasta fiind
aplicată datorită nerespectării condiţiilor igienico – sanitare şi pentru neafişarea preţurilor la
unele băuturi alcoolice comercializate”. Amenda aplicată nu a avut nici o legatură cu
anunţul discriminatoriu care, de altfel, a fost găsit de către inspectorii OPC sub tejgeaua
barului. Inspectorii Oficiului declaraseră că potrivit legii după care îşi desfăşoară activitatea,
nu pot acorda sancţiuni în astfel de cazuri de discriminare”47.
În seara zilei de 17.01.2002, reprezentanţii Romani CRISS au avut o întrevedere
cu proprietarul barului, I. V., acesta motivând decizia de a afişa anunţul ca urmare a
comportamentului inadecvat în incinta barului a unor persoane de etnie romă, recunoscând
că sunt şi clienţi din aceeaşi etnie care au întodeauna un comportament civilizat. Analizând
situaţia de fapt, părţile au convenit asupra unui acord, ce a fost comunicat mass media,
privind următoarele: reprezentantul barului a recunoscut că, “prin afişarea anunţului
respectiv, s-a comis o greşeală prin care s-a afectat imaginea romilor din România. Ca
urmare, anunţul a fost retras, motivul afişării fiind problemele cauzate în respectivul bar de
unele persoane aparţinând acestei etnii. Însă, aceste probleme nu pot fi generalizate faţă
de întreaga etnie a romilor”. Având ca principal obiectiv prevenirea şi combaterea
discriminării faţă de romi, Romani CRISS a considerat că un litigiu privind discriminarea în
acest caz este înlăturat pe cale amiabilă, având în vedere faptul că patronul respectivului
bar şi-a manifestat public regretul faţă de situaţia creată’’48.
(ii) Cazul NEKI vs. A.
♦
Pe data de 19 iulie 1996, în Ungaria, în urma spectacolului oferit de trupa de
dans popular tradiţional din oraşul Sz., cei cinci reprezentanţi ai Consiliului Minorităţilor,
inspiraţi de succesul spectacolului, i-au invitat pe trei conducători ai trupei populare la
restaurantul A. din Sz. Un poliţist îmbrăcat în haine civile stătea la uşă şi le-a spus că ţiganii
nu sunt primiţi în restaurant fără permisiunea specială a patronului."…fiind contactat
propritarul, acesta a spus că oaspeţii de origine ţigănească nu au voie să îi viziteze
restaurantul. Proprietarul a ignorat faptul că respectivele persoane nu mai fuseseră
niciodata la restaurantul său, astfel, neputând avea nimic împotriva lor …" 49.
Organizaţia NEKI a desfăşurat cercetări privind aspectele cazului urmărind
purtarea proprietarului, adică diferenţierea oaspeţilor pe baza originii lor etnice, de ce se
afla poliţistul în faţa restaurantului, era angajat de patron sau acţiona în calitate de poliţist în
afara serviciului sau, din contra, îi avertiza pe vizitatori în calitate de cetăţean independent.
NEKI a solicitat răspunsuri atât de la Secţia Municipală de Poliţie, cât şi de la
Departamentul pentru Prevenirea Infracţionalităţii din cadrul Secţiei Districtuale de Poliţie.
Interviu realizat la Oficiul pentru Protecţia Consumatorului din Cluj, ianuarie 2002, România.
Comunicat de presă, Romani CRISS şi Patron Bar,18.01.2002, vezi Romani CRISS, Departamentul Drepturile
Omului, 2002, Baza de Date, la adresa http://www.romanicriss.ro, (accesat 15 august 2002).
49 Fragment dintr-o scrisoare a preşedintelui consiliului local al minorităţilor; vezi NEKI, Cartea Alba-White Bookltet,
NEKI, 1996, pag. 82, la adresa http://www.neki.hu, (accesat 20 ianuarie 2002).
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Răspunsul poliţiei prevedea că poliţistul nu a spus că le este interzis ţiganilor să intre în
restaurant. De asemenea, răspunsul prevedea că “împreună cu directorul Oficiului
Districtual pentru Protecţia Consumatorilor, s-au luat măsuri - în care au fost implicaţi atât
poliţişti, cât şi inspectori – pentru a desfăşura inspecţii în diferite ocazii pentru a cerceta şi
stopa discriminarea care ar putea fi comisă împotriva cetăţenilor de origine ţigani"50.
Consiliu Minorităţilor locale a raportat cazul la Oficiul Districtual pentru Protecţia
Consumatorilor. Oficiul a decis inspectarea restaurantul. În data de 23 august 1996, o
personă de la NEKI urma, de asemenea, să participe la inspecţia/inspecţiile iniţiate de
Oficiu. Proprietarul în cauză a aflat de inspecţia planificată - încă nu se ştie clar din ce sursă
i-a parvenit informaţia. În acea seară, a aranjat să invite câţiva romi. Când membrii
Consiliului Minorităţilor locale au aflat despre aceasta, au renunţat la planul iniţial şi au
încercat să găsească un alt mod de a aborda problema. Aceştia au organizat o întâlnire la
care i-au invitat pe patron, reprezentanţi ai Oficiului, primar şi o persoană de la NEKI.
Scopul întâlnirii a fost rezolvarea prin dialog a neînţelegerilor, cu ajutor din partea unor
mediatori. Discuţiile s-au axat pe trei teme principale :- caracterul privat al petrecerii şi, în
acest sens, proprietarul avea martori care să demonstreze că petrecerea din acea seară a
fost privată. În această situaţie, potrivit informaţiilor oferite de Oficiul Central pentru
Protecţia Consumatorilor, alţi oaspeţi în afara celor invitaţi nu au voie să participe la
petrecere. Romii în cauză susţineau însă că semnul nu era afişat şi că interzicerea
accesului lor s-a bazat pe alte motive. Diferenţierea dintre origine etnică şi comportament:
ambele părţi au menţionat că în oraş locuiesc atât romi, cât şi ne-romi, care nu se
comportă ‘adecvat’ în restaurant. Proprietarul a afirmat explicit că, judecând după
posibilul comportament al oaspetelui, nu permite oricui să intre în restaurant. Cu toate
acestea, a negat cu tărie acuzaţia că face discriminări împotriva oamenilor pe baze etnice.
Întreprinzătorul nu a negat faptul că A.K., care lucrează la Secţia Municipală de Poliţie, a
luat parte la evenimente. A afirmat că poliţistul, ca prieten, îl mai ajută din când în când
pentru a menţine ordinea cu anumite ocazii. Pe baza celor menţionate mai sus, a fost
elaborat un “Acord” scris, prin care patronul şi-a luat obligaţia să afişeze un semn de fiecare
dată când găzduieşte petreceri private. De asemenea, dânsul a mai declarat că nu va face
diferenţe între clienţi pe baza originii lor etnice. “Acordul” nu reprezintă decât un gest
simbolic într-u-cât nu are sens să stabileşti un acord asupra unui subiect reglementat de
lege. Interzicerea discriminării este prevăzută atât în Constituţia Republicii Ungaria, cât şi în
Codul Penal.51
II.4.B. Concluzii vs. Analize pe scurt
Faţă de cele două cazuri prezentate, se poate remarca o asemănare, deşi, în
fapt, sunt diferite. Cauzele pentru care romilor nu li se permite accesul în respectivele baruri
este prezenţa unor persoane care au un comportament neadecvat. În ambele cazuri, părţile
recunosc că datorită unor asemenea atitudini au decis că, judecând după posibilul comporta-

50
51

Vezi Idem.
Vezi Idem
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ment al oaspetelui, să nu permită oricui să intre în restaurant (vezi caz NEKI vs. A.),
respectiv afişarea în bar a anunţului “Nu servim romi şi ţigani” (cazul CRISS vs. C.).
Justificarea unor asemenea acţiuni este considerată ilegală prin deciziile unor
instanţe de judecată. Spre exemplu, în cazul Riva B. vs.Fraţii Larsson Suedia, Curtea de
Apel a decis că “Un om de afaceri are dreptul să refuze accesul cuiva, ţigan sau nu, în
magazin … Cu toate acestea, un astfel de refuz trebuie să fie bazat pe cunoaşterea
prealabilă a clientului individual şi nu trebuie fondat pe apartenenţa acestuia la un
anumit grup etnic.52
Aceaşi situaţie o avem în cazul celor două baruri. Însă, manifestarea unui comportament
neadecvat al unor persoane, privite individual, în nici un caz nu se poate răsfrânge asupra
altora, străine de acele comportamente sau atitudini. Prezumţia că toţi au un posibil
comportament inadecvat nu poate fi legală.
II.5. Cazuri de discriminare în accesul la locurile publice în faţa instanţelor
internaţionale
II.5.A. Curtea Europeană a Drepturilor Omului
(i) Cazul Nagov şi Medzilabroc vs. Slovacia
În vara lui 1997, oraşele Nagov şi Rokytovce din judeţul Medzilaborc, în nordestul Slovaciei, au adoptat rezoluţii care prevedeau expres că romilor nu li se va permite
accesul. La 9 iunie, consiliul municipal din Rokytovce a publicat o rezoluţie care ameninţa
că romii ce se stabilesc în sat “vor fi, cu ajutorul locuitorilor satului, expulzaţi…”. La 16 iulie,
cu doar o lună mai târziu, consiliul municipal din Nagov a hotărât “să nu permită cetăţenilor
de etnie romă… să intre în satul Nagov, sau să se stabilească în adăposturi în districtul
satului”.
Adoptarea ordinului de excludere a încununat o campanie de aproximativ zece
zile a autorităţilor guvernamentale de a – cu cuvintele unui primar local – “scăpa de”
localnicii romi. Astfel, în 1989, membrii ai şapte familii de romi, rezidenţi permanenţi în
oraşele afectate, au fost goniţi din casele lor când angajatorul lor – o cooperativă agricolă –
şi-a încetat activitatea. Doi ani mai târziu, în 1991, nici un oraş din judeţ nu mai permitea
romilor să-şi parcheze rulotele pe teritoriul său. În 1993, locuinţele temporare, construite de
unii romi/ţigani, au fost dărâmate, aceştia fiind forţaţi să plece. Întoarcerea lor în
Medzilaborce, în 1997, a determinat o serie de reuniuni ale liderilor politici locali – care au
culminat cu adoptarea rezoluţiilor – în scopul rezolvării a ceea ce aceştia numeau
“problema romilor din ţinut”.
Acţiunile legale înaintate Procuraturii Generale şi Curţii Constituţionale în toamna
lui 1997 şi primăvara lui 1998, în numele câtorva cetăţeni de etnie romă şi al Fundaţiei
pentru Apărarea Legală a Minorităţilor Etnice, cu sediul în Kosice, nu au avut succes. Ca
urmare, rezoluţiile rămân în vigoare, şi trei cetăţeni slovaci de etnie romă (doi dintre aceştia
Vezi Centrul European pentru Drepturile Romilor, Roma Rights, Autumn, 1998 şi la adresa
http://www.errc.org/rr_aut 1998/notebook-cases.shtml, (accesat 20 ianuarie 2002)
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fiind înregistraţi ca rezidenţi permanenţi ai satelor afectate) s-au adresat pentru redresarea
situaţiei Curţii Europene pentru Drepturile Omului, autoritatea legală supremă pentru
drepturile omului din Europa. Reprezentând trei cetăţeni slovaci de etnie romă, Centrul
European pentru Drepturile Romilor (ERRC), în cooperare cu consiliul local, a înaintat o
acţiune la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg, împotriva celor
două ordonanţe municipale, care interzic accesul şi/sau reşedinţa romilor în zonă. Acţiunea
înaintată Curţii susţine că rezoluţiile reclamă, în mod impropriu şi public, tratamentul
diferenţiat – şi negativ – al unui grup de persoane (romi) pe baza apartenenţei la rasă.
Aceasta se bazează pe autoritatea legală a organelor de la Strasbourg, care au specificat
că “este necesar să se acorde atenţie specială discriminării pe criterii rasiale”, argumentând
utilizarea explicită de clasificări rasiale în rezoluţii constituie “un afront la adresa demnităţii
umane” care violează Articolul 3 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.
Rezoluţiile au fost evident promovate, cel puţin în parte, de animozităţi rasiale
împotriva familiilor rome care au locuit iniţial în oraşele afectate. Cu toate acestea, acţiunea
susţine că utilizarea distincţiilor pe criterii rasiale reprezintă o ofensă şi o umilinţă la adresa
întregii etnii rome. Într-adevăr, rezoluţiile sunt prelucrate în aşa măsură – referindu-se la
Romi în general – încât să facă toţi romii să creadă cu temei că se numără printre ţinte.
Plangerea adresata Curţii susţine, de asemenea, că adoptarea rezoluţiei a încălcat dreptul
reclamanţilor la vita initma,familiala si privata41, la libertatea de mişcare şi alegerea
reşedinţei42 şi nediscriminarea în folosirea acestor drepturi43. În sfârşit, acţiunea susţine că,
prin refuzul acţiunilor interne în instanţă menţionate mai sus, şi prin faptul că a permis ca
aceste ordonanţe discriminatorii pe criterii rasiale să rămână public în vigoare pentru atâta
vreme, guvernul slovac însuşi a greşit, încălcând prevederile Articolului 13 al Convenţiei, de
a permite reclamanţilor remedii eficiente.
Acţiunea cere Curţii Europene să constate încălcarea prevederilor Convenţiei
menţionate mai sus şi să acorde compensaţii.53 Acelaşi incident este obiectul unei plângeri,
în numele altor familii de romi implicaţi, depusă la CERD-Comitetul pentru Eliminarea
Discriminării Rasiale. În 8 august 2000, Comitetul a adoptat opinia referitoare la acest caz,
menţionând: ”Comitetul recomandă Statului Parte la Convenţie (n.n. Slovacia) să adopte
măsurile necesare pentru a asigura că practici ce privesc restricţionarea dreptului la libera
circulaţie şi rezidenţa a romilor sunt efectiv şi în totalitate eliminate54.

Articolul 8 al Convenţiei Europene a Drepturile Omului
Articolul 2 al Protocolului Patru al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
43 Articolul 14 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
53
Vezi Centrul European pentru Drepturile Romilor, Publicaţii, ERRC, 1999 şi la adresa:
http://errc.org/publications/letters/1999/sl_mar_12_99.shtml, (accesat 25 ianuarie 2002)
54 Pentru o prezentare detaliată a cazului în faţa CERD vezi Marcia Simone Rooker, ”Supervizarea Internaţională
privind Protecţia Romilor în Europa”, Nijmegen University Press, 2002, pag.137-139.
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II.6. Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale (CERD)
(i) Cazul M. Lacko vs. Slovacia
Miroslav Lacko, cetăţean slovac de etnie romă, susţine că este victimă a încălcării
de către Republica Slovacă a articolelor 2, 3, 4, 5, şi 6 ale Convenţiei Internaţionale privind
Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială. El este reprezentat de Centrul
European pentru Drepturile Romilor, o organiazţie non-guvernamentală, cu sediul la
Budapesta, acţionând în calitate de consilier juridic.55
Faptele aşa cum au fost înaintate de reclamant- La 24 aprilie 1997,
reclamantul, în compania a altor persoane de etnie romă, s-au dus la Restaurantul Gării din
incinta celei mai mari gări din Kosice, Slovacia, să bea ceva. La scurt timp după intrarea în
restaurant, reclamantului şi însoţitorilor săi li s-a spus de către o chelneriţă să părăsească
restaurantul. Chelneriţa a explicat că acţionează în conformitate cu un ordin dat de patronul
restaurantului de a nu servi romi. După ce a cerut să discute cu supervizorul ei, reclamantul
a fost îndrumat către un domn care a explicat că restaurantul nu serveşte romi, deoarece
mai mulţi romi distruseseră în trecut echipament din restaurant. Când reclamantul a relatat
că nici el şi nici însoţitorii săi nu distruseseră nici un echipament, supervizorul a repetat că
numai romii politicoşi vor fi serviţi.
La 7 mai 1997, reclamantul a înaintat o plângere la Procuratura Generală din
Bratislava, solicitând o investigaţie care să determine dacă s-a comis o contravenţie. Cazul
a fost dat în lucru Procuraturii Judeţene din Kosice care a înaintat problema poliţiei căilor
ferate. Între timp, reclamantul a cerut remedierea problemei şi la Inspectoratul Slovac al
Comerţului, responsabil de supravegherea operării în conformitate cu legea a
întreprinderilor comerciale. Într-o scrisoare adresată reclamantului, datată 12 septembrie
1997, Inspectoratul a raportat că a întreprins o investigaţie a plângerii în timpul căreia s-a
constatat că femei de etnie romă fuseseră servite la restaurant şi că patronul aranjase că
nu se vor mai face discriminări faţă de nici un client politicos, inclusiv de etnie romă.
Prin rezoluţia din 8 aprilie 1998, Departamentul Poliţiei Căilor Ferate din Kosice a
raportat că a desfăşurat o investigaţie în caz şi că nu a găsit dovada nici unei contravenţii.
Reclamantul a făcut apel la Procuratura Judeţeană, care, prin rezoluţia din 24 aprilie 1998,
a hotărât că decizia Departamentului Poliţiei Căilor Ferate este valabilă şi a indicat că nu
există altă remediere legală.
Plângerea-Consiliul(n.n.CERD) declară că eşecul remedierii discriminării în caz
refectă absenţa oricărei legislaţii slovace care să scoată expres şi eficient în afara legii
discriminarea în accesul la locuri publice. Dl. Lacko a trebuit să trăiască cu continua
nesiguranţă – depinzând de capriciile rasiale ale patronului restaurantului – ştiind că oricând
este posibil să nu fie admis în restaurant. Dacă patronul hotărăşte că într-o anumită zi romii
politicoşi vor fi serviţi, atunci reclamantul va fi servit, dacă este suficient de politicos. Dacă
însă patronul hotărăşte că nici un rom nu va fi servit în ziua respectivă, atunci i se va refuza
servirea.
Vezi CERD-Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale; Sesiunea din 30 iulie - 17 august 2001,
Comunicarea Nr. 11/1998: Slovakia. 09/08/2001. CERD/C/59/D/11/1998. (Jurisprudenţă).
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Decizia Comitetului privind admiterea- La cea de-a 55-a sesiune a sa din
august 1999, Comitetul a considerat admiterea comunicării. Comitetul a luat cunoştinţă de
motivaţia părţii statale că reclamantul nu a utilizat toate remediile interne la dispoziţia sa.
Comitetul a făcut referire la articolul 14, paragraful 7(a), al Convenţiei, care prevede că
acesta nu va lua în considerare nici o comunicare decât dacă s-a asigurat că toate
remediile interne disponibile au fost utilizate. Comitetul a decis în jurisprudenţa sa
anterioară că reclamantului i se cere să utilizeze toate remediile care sunt eficiente în
circumstanţele unui caz particular.
Comitetul a luat cunoştinţă de faptul că decizia Procuraturii Judeţene a fost una
finală, cel puţin în ce priveşte procedura penală. Partea statală nu a demonstrat că o cerere
de revizuire, care ar fi un remediu împotriva ilegalităţii deciziei, ar putea, în cazul de faţă, să
conducă la o nouă examinare a plângerii. Mai mult, Comitetul a constatat că faptele
plângerii sunt de aşa natură că numai remedierea penală poate constitui o cale adecvată de
redresare. Obiectivele unei investigaţii penale nu pot fi atinse prin remedii civile sau
administrative de genul celor propuse de partea statală. De aceea, Comitetul a constatat că
nu existau alte remedii eficiente la îndemâna reclamantului.
Comitetul a constatat că nu are suficiente informaţii să stabilească dacă, după
spusele reclamantului, exista legislaţie a părţii statale care să garanteze oricui dreptul de
acces la orice loc sau serviciu destinat uzului public, fără deosebire de rasă, culoare sau
origine naţională ori etnică. Comitetul a observat că cerinţele pentru admitere, stabilite prin
regula 91 din Regulile de Procedură, fuseseră îndeplinite şi a hotărât comunicarea admisă.
A cerut părţii statale şi reclamantului să furnizeze informaţii despre legislaţia internă şi
remediile în sopul protecţiei dreptului de acces la orice loc sau serviciu destinat uzului
general, fără deosebire de rasă, culoare sau origine naţională ori etnică, cum s-a stabilit în
articolul 5(f) al Convenţiei.
Consideraţiile Comitetului privind meritele- Acţionând sub articolul 14,
paragraful 7 (a), al Convenţiei Internaţionale pentru Eliminarea Tuturor Formelor de
Discriminare Rasială, Comitetul a luat în considerare toate informaţiile înaintate de
reclamant şi de partea statală. În opinia Comitetului, condamnarea domnului J.T. şi
penalităţile impuse, deşi după o perioadă lungă de la evenimente, constituie sancţiuni
compatibile cu obligaţiile părţii statale. Luând în considerare această condamnare, chiar
întârziată, Comitetul nu a constatat nici o încălcare a Convenţiei de către partea statală.
Acţionând sub articolul 14, paragraful 7 (b), al Convenţiei, Comitetul recomandă
părţii statale să-şi completeze legislaţia pentru a garanta dreptul de acces în locuri publice
în conformitate cu articolul 5 (f) al Convenţiei şi a sancţiona refuzul accesului într-un astfel
de loc prin discriminare rasială. Comitetul recomandă, de asemenea, părţii statale să ia
măsurile necesare pentru a se asigura că procedura pentru investigarea încălcărilor nu va fi
prelungită mai mult decât este necesar.56

Citat Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale-(CERD); Sesiunea din 30 iulie - 17 august 2001,
Comunicarea Nr. 11/1998: Slovakia. 09/08/2001. CERD/C/59/D/11/1998. (Jurisprudenţă).
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II.7. Concluzii: Discriminarea romilor - demnitatea umană şi prevederi legale
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului menţionează în articolul 3 că “nimeni
nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante”. Prin
acest articol, se instituie protecţia integrităţii fizice şi psihice a individului, cât şi demnitatea
acestuia. Protectia acestora constă în faptul că în nici o împrejurare un asemenea tratament
nu este considerat legal. Curtea Europeană a Drepturilor Omului susţine că discriminarea
constituie un tratament suficient de umilitor pentru a fi considerată tratament degradant şi,
astfel, o încălcare a Articolui 3.57
Demnitatea umană şi onoarea unei persoane discriminate este lezată ori de câte
ori aceasta suferă o acţiune discriminatorie, indiferent de natura acesteia. Lezarea demităţii
umane, în cazul romilor cărora nu li s-a permis accesul în locuri publice, este inacceptabilă.
Posibilitatea obţinerii remediului dreptului încălcat trebuie asigurată prin orice mijloc legal:
pe de o parte, prin posibilitatea victimei de a se adresa unui organism speecializat în
constatarea şi sancţionarea actului discriminatoriu şi, pe de altă parte, în posibilitatea de a
se adresa unei instanţe civile atunci când este discriminată.
În unele ţări europene, refuzul unei persoane privind accesul la servicii sau locuri
publice constituie infracţiuni, atunci când exista intenţia motivat rasială. Astfel de prevederi
legale privind interzicerea discriminării în accesul la servicii şi locuri publice se regăsesc în:
Anglia: în Actul Relaţiilor Rasiale, din 1976, art. 20 (1), se specifică faptul că “este
ilegal pentru orice persoană implicată în furnizarea (contra cost sau nu) de bunuri sau
servicii către public sau un segment al publicului, să discrimineze împotriva unei persoane
care doreşte să obţină acele bunuri sau servicii (a) prin refuzul sau omiterea deliberată de
a-i furniza bunurile sau serviciile solicitate în aceeaşi manieră şi în aceeaşi termeni care
sunt obişnuiţi în cazul primei persoane menţionate în relaţia cu alţi membrii ai publicului
(atunci când persoana solicitantă aparţine unui segment al publicului, cu ceilalţi membrii ai
segmentului respectiv).58
Austria: in articolul IX (1) nr. 3 al Prevederilor Introductive ale Codului de
procedură Administrativă (EGVG) şi în Secţiunea 87 a Legii privind acordarea de licenţe
comerciale. Prevederea relevantă a EGVG interzice exprimarea prejudecăţilor împotriva
persoanei pe motivul rasei, culorii, originii naţionale sau etnice, într-o manieră nejustificată,
şi împiedicarea accesului persoanei în anumite locuri sau a utilizării unor servicii destinate
uzului public, deşi sancţiunea este minimă. Mai mult, Secţiunea 87 din Legea privind
acordarea de licenţe comerciale include discriminarea între motivele în baza cărora poate fi
revocată licenţa comercială a celui care discriminaeaza.
Belgia: secţiunea 2, a Legii din 30 iulie 1981, în forma amendată prin Legea din
12 aprilie 1994, prevede amendarea şi pedeapsa cu închisoarea pentru comportamentul

57 Vezi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Strasburg, Cazul Asiaticii din Africa de est contra Regatului Unit,
App. Nr.4403/70, 4423/70, 4476/20, 4478/7, 4486/70, 4501/70, 4256/70-4530/70.
58 Vezi Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei-(ECRI), “Legal measures to combat racism and
intolerance in the member States of the Council of Europe”, Raport realizat de Institutul Elveţian de Drept
Comparat Lausanne pentru ECRI, Strasburg, 2000, p. 523.
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discriminatoriu în furnizarea bunurilor şi serviciilor. Instanţele au aplicat această prevedere
pentru discriminarea în accesul într-o sală de dans şi în închirierea de apartamente.59
Cipru: secţiunea 2 A, din Legea nr. 11 (III) / 1992, autorizează impunerea unei
amenzi şi/sau închisoarea, nu mai mult de un an, pentru orice persoană care prin profesie
furnizează bunuri şi servicii şi care, pe criterii rasiale sau alte motive prevăzute, refuză să
furnizeze astfel de bunuri/servicii şi/sau le condiţionează.60
Danemarca: secţiunile 1 şi 2, din Legea nr. 289 / 1971, prevede amendarea şi
pedeapsa cu închisoarea pentru refuzul pe criterii rasiale de a furniza un serviciu public sau comercial.61
Finlanda: articolul 9, din Capitolul 11 al Codului Penal, autorizează impunerea de
amenzi sau pedepse cu închisoarea pentru refuzul pe criterii rasiale de a furniza un serviciu
public. Curtea Supremă a aplicat această prevedere pentru a susţine o amendă impusă
unui patron de restaurant care a refuzat accesul unei femei de etnie romă (HD 1981 II 33).62
Franţa: art. 225-2, din Codul Penal, prevede amendarea şi pedeapsa cu închisoarea
pentru refuzul pe criterii rasiale de a furniza bunuri şi/sau servicii, precum şi/sau condiţionarea
prin discriminare a furnizării unor asemenea bunuri şi/sau servicii. În noiembrie 1974, curtea
regională de la Strasburg a aplicat această prevedere refuzului de a servi bere pentru doi
arabi care nu erau în stare de ebrietate şi nu cauzaseră scandal public.63
Luxemburg: art.445 (4), din Codul Penal, prevede amendarea şi pedeapsa cu
închisoarea pentru refuzul pe criterii rasiale de a furniza bunuri şi/sau servicii unei
persoane, grup sau comunitate.64
Olanda: art.137g şi 429, din Codul Penal, autorizează pedeapsa prin amendare şi
cu închisoarea pentru persoana care în exerciţiul funcţiunii, profesiunii sau afacerii
discriminează împotriva altor persoane pe criterii, inter alia, rasiale. Aceste prevederi au fost
aplicate pentru excluderi pe criterii rasiale din baruri, discoteci. Legea privind tratamentul
egal din 1994 prevede remedii civile pentru discriminare pe criterii, inter alia, rasiale în
furnizarea de bunuri şi servicii.65
Norvegia: articolul 349a, din Codul Penal, autorizează pedeapsa prin amendare şi
cu închisoarea pentru refuzul pe criterii rasiale de a furniza servicii sau beneficii destinate uzului public.66
Suedia: articolul 9, din Capitolul 16 al Codului Penal, autorizează pedeapsa cu
închisoarea sau prin amendare pentru discriminarea în furnizarea de bunuri şi servicii. În
1976, o instanţă suedeză a aplicat în mod expres prevederea refuzului unui restaurant de a
permite unui client rom să intre ((HD 1976:489 ).67
Elveţia: articolul 261 bis, din Codul Penal, pedepseşte în mod specific prin
amendare sau pedeapsa cu închisoarea refuzul pe criterii rasiale, etnice sau religioase de a
furniza servicii la dispoziţia publicului unei persoane sau grup de persoane.68
Idem, pag. 61.
Idem, pag. 93.
61 Idem, pag. 117.
62 Idem, pag. 134.
63 Idem, pag. 146.
64 Idem, pag. 315.
65 Idem, pag. 359 – 360.
66 Idem, pag. 367.
67 Idem, pag. 471.
68 Idem, pag. 481.
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CAPITOL III DISCRIMINAREA ROMILOR ÎN ACCESUL LA LOCURIL PUBLICE,
FRECVENŢA UNOR ASEMENEA CAZURI ŞI RAPOARTE INTERNAŢIONALE
“Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale
recomandă Statelor, semnatare ale Convenţiei,
prevenirea, eliminarea şi sancţionarea în mod
adecvat a oricăror practici discriminatorii în
privinţa accesului persoanelor aparţinând etniei
romilor la servicii dispuse pentru uzul publicului,
incluzând retaurante, hoteluri, teatre şi săli de
muzică, discoteci şi altele.” 69
Existenţa discriminării în diferite domenii de activitate rămâne o problemă
fundamentală în Europa. Acest fapt este strâns legat şi de lipsa unor prevederi legale antidiscriminatorii în majoritatea statelor care nu au o legislaţie comprehensivă privind
discriminarea. Interzicerea discriminării în exerciţiul drepturilor fundamentale ocupă un loc
central în standardele prevăzute de statele membre ale OSCE, dar şi în legile fundamentale
ale tuturor statelor membre OSCE.
Discriminarea etnică este prezentă în rapoartele internaţionale ale diferitelor
organizaţii sau instituţii, precum Comisia Europeană, OSCE, Consiliul Europei etc.
III.1 Rapoarte ale Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE
Raportul privind situaţia Romilor şi Sinti în spaţiul OSCE al Înaltului Comisar
pentru Minorităţile Naţionale include şi problematica Discriminării referindu-se la accesul
Romilor la servicii publice în statele membre:
“Într-o serie de state membre OSCE, romilor li se interzice adeseori intrarea în
restaurante, cluburi de noapte sau alte localuri unde se oferă servicii. În aprilie 1998, presa
ungară raporta că aproape jumătate din barurile de noapte populare din Békéscsaba, un
oraş în sud-estul Ungariei, refuzau accesul romilor.70 În Republica Cehă, unde asemenea
incidente sunt raportate frecvent71, unicului parlamentar rom, Monika Horáková, i s-a
interzis accesul într-o discotecă din oraşul Brno, pe 17 octombrie 1998; deşi i s-a spus că

Vezi CERD, Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, Recomandarea Generală a CERD XXVII Discriminarea împotriva Romilor, adoptată în 16 August 2000, şi la adresa http://www.unhcr.ch/doc.nsf/MasterFrameView
70 Vezi OSCE, Conferinţa OSCE privind Implementarea Dimensiunii Umane, 1998, Dimitrina Petrova, Director
executiv al ERRC, “The Human Rights Situation of Roma in Europe,” Statement la Conferinţa OSCE
Implementarea Dimensiunii Umane, Varşovia, 26 Octombrie - 6 November 1998, p. 11.
71 Într-o acţiune de testare în 1996, ce a avut loc în 5 oraşe din Boemia, s-a confirmat că Romilor îmbrăcaţi
corespunzător unui local public li s-a refuzat totuşi servirea în 24 din 40 de restaurante; vezi id.. Alte exemple, în
Republica Cehă, vezi Centrul European pentru Drepturile Romilor, Roma Rights, Spring 1998, “Romani clients
have difficulties in Czech Pubs,” ERRC, Budapest, pp. 9 - 10.
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localul este plin, ne-romii erau lăsaţi să intre, iar doamna Horáková a auzit în trecere, la
puţin timp înainte de a încerca să intre, un gardian spunând unui vizitator că este aproape gol.72
”Mai recent, la 29 mai 1999, s-a raportat că o familie de romi a fost oprită să
utilizeze un bazin public în Brno atunci când membrii acesteia nu au putut arăta certificate
de sănătate. În conformitate cu spusele martorului ocular, gardianul care a cerut aceste
documente nu a cerut certificate similare non-romilor care se aflau la coadă pentru a intra în
bazin. Când membrii acestei familii au protestat, deoarece până atunci nu li se ceruseră
certificate de sănătate, gardianul a replicat că fuseseră adoptate noi reguli în conformitate
cu care romilor li se va permite să utilizeze bazinul numai după ce au arătat documente
care să le certifice sănătatea.73 Cu ocazia unor evoluţii pozitive recente, Curtea Regională
din oraşul ceh Ostrava a aprobat încheierea prin acord a unui proces intentat de un activist
rom în 1998, după ce-i fusese refuzată servirea într-un hotel din localitate. Prin proces se
susţinea încălcarea demnităţii umane a reclamantului şi discriminarea rasială, prin
încălcarea Articolului 11 din Codul Civil ceh. În conformitate cu termenii acordului, hotelul va
plăti o compensaţie reclamantului şi unei organizaţii civice care sprijină construirea unui
proiect de construcţii de locuinţe integrat pentru romi şi non-romi. Aprobarea acestui acord
de către Curte constituie un important pas înainte în lupta împotriva discriminării în accesul
în locuri de cazare publice în Republica Cehă.74
De asemenea, au existat rapoarte recente de discriminare împotriva nomazilor în
Irlanda. În conformitate cu relatarea unui martor, boxerului olimpic irlandez Francie Barrett i
s-a refuzat accesul într-un club de noapte din Galway pe motiv că este nomad (mai târziu
patronul restaurantului l-a invitat înapoi, spunând că refuzul fusese o greşeală din partea
angajaţilor). În 1998, două hoteluri din Dublin au fost raportate că au anulat o rezervare
pentru cină pentru participanţii la o conferinţă internaţională privind discriminarea când au
aflat că sunt implicaţi ţigani şi nomazi75.”76

Vezi ERRC, Roma Rights, Autumn, 1998 “Czech Romani MP barred from entering a disco”, (Deputat Ceh oprit
să intre într-o discotecă), ERRC, Budapest, p. 9.
73 Vezi, ERRC, Roma Rights, Nr. 2, ERRC, Budapest, 1999, p. 6, se găseşte la adresa http://www.errc.org,
(accesat 20 ianuarie 2002).
74 Vezi, ERRC, Comunicat de Presă, 29 octombrie 1999, “ERRC Applauds Court-Approved Compensation for
Racial Discrimination against Roma by Czech Hotel Owner”(ERRC apreciază Compensaţiile aprobate de Instanţa
de Judecată privind Discriminarea Rasială împotriva Romilor de către patronul unui hotel din Cehia”).
75 Vezi ERRC, Roma Rights, Nr. 2, p. 6. Într-o inversare a modelului descris anterior, profesorii unei şcoli din
Cehia, oraşul Ostrava, au refuzat să fie serviţi de către o femeie romă. Înainte de a dobândi clădirea sa proprie,
şcoala Premysl Pitter, ai cărei elevi sunt în majoritate romi, a petrecut un an împărţind spaţiul cu o altă şcoală din
Ostrava. Şcoala Premysl Pitter a angajat o femeie romă în colectivul său care servea prânzul elevilor şi
profesorilor. Profesorii celeilate şcoli, care împărţea sala de mese cu şcoala Premysl Pitter, “considerau o
problemă primirea mesei de la o femeie ţigancă, aşa că au găsit o femeie albă care să-i servească” interviu,
Ostrava, Republica Cehă, 10 aprilie 1999.
76 Citat din OSCE, Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale, “Reportul privind situaţia Romilor şi Sinti în spaţiul
OSCE”, 2000, Capitolul: Discriminare şi Violenţă Rasială, B.Discriminare, 2. Servicii Publice, p. 34 - 35.
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III.2 Rapoartele de ţară ale Comisiei Europene împotriva Rasismului şi
Intoleranţei (ECRI)
ECRI se referă la discriminare în Rapoartele de Ţară, inclsiv la interzicerea
accesului romilor în locuri publice, în diferite state membre ale Consiliului Europei:
Al doilea raport privind Danemarca. “Membrii comunităţilor de minorităţi etnice şi
religioase se confruntă cu discriminarea directă şi indirectă în privinţa capacităţii lor de a
avea acces în locuri publice. Aceştia raportează frecvent dificultăţi privind intrarea în locuri
publice cum ar fi discoteci, restaurante sau baruri, iar femeilor musulmane acoperite cu văluri li
s-a refuzat de asemenea, conform martorilor oculari, transportul cu autobuze publice”.77
Al doilea raport privind Austria. “Au fost raportate incidente de discriminare a
străinilor şi membrilor „minorităţilor vizibile” pe piaţa imobiliară şi în accesul la locuri publice.
În general, însă, romii/ţiganii, se confruntă cu serioase dezavantaje sociale, cu prejudecăţi
şi discriminare în domenii ca angajarea,locuinţele, şi accesul în locuri publice”.78
Al doilea raport privind Norvegia. “ECRI este în mod special preocupat de faptul că
posibilităţile legislative relevante sunt rareori utilizate în pedepsirea cazurilor de rasism şi
discriminare. O astfel de lipsă de implementare poate fi datorată în parte dificultăţilor în dovedirea discriminării şi lipsei de remedii suficiente prevăzute prin lege. Metode, cum ar fi monitorizarea compoziţiei etnice a “testing-ului de situaţie”, în cazul plângerilor cu privire la refuzarea
accesului în locuri publice, nu sunt acceptabile ca dovezi în instanţă, aşa cum sunt în alte ţări”.79
Al doilea raport privind Republic Cehă. “Mai mult, dat fiind continuarea discriminării
romilor/ţiganilor şi în alte sectoare cheie ale vieţii publice, mai ales accesul în locuri publice,
locuinţe, şi acces la alte servicii sociale, ECRI subliniază că legislaţie anti-discriminatorie
similară trebuie să acopere şi aceste domenii”.80
Al doilea raport privind Grecia. “Martori oculari au raportat că şi romii/ţiganii suferă
discriminări în diferite sectoare ale vieţii publice. Aceştia se confruntă cu discriminarea
atunci când încearcă să închirieze locuinţe. Uneori, li se refuză accesul în locuri publice,
cum ar fi discoteci, cafenele, baruri etc”.81
Al doilea raport privind Polonia. “Prejudecăţile împotriva comunităţii romilor/ţiganilor
persistă în societate şi categoric conduc la discriminare în viaţa de zi cu zi; un exemplu citat
este al unei bănci care a transmis instrucţiuni filialelor sale de a nu acorda credite clienţilor
romi/ţigani”.82
Al doilea raport privind Olanda. “În ultimii ani, centre locale anti-discriminare au
primit un număr din ce în ce mai mare de plângeri impresionante referitoare la refuzul
accesului în locuri publice cum ar fi baruri, cafenele şi discoteci. Tineri de origine
surinameză, antileză, marocană, şi turcă sunt cel mai adesea victimele declarate ale unor
astfel de practici”.83
Vezi ECRI, Al doilea Raport privind Danemarca, Strasburg, 3 aprilie 2001, pag. 7 şi 18.
Vezi ECRI, Al doilea Raport privind Austria, Strasburg, 3 aprilie 2001, pag. 7 şi 11
79 Vezi ECRI, Al doilea Raport privind Norvegia, Strasburg, 27 iunie 2000, pag. 7 şi 16.
80 Vezi ECRI, Al doilea Raport privind Cehia, Strasburg, 21 martie 2000, p.17.
81 Vezi ECRI, Al doilea Raport privind Grecia, Strasburg, 27 iunie 2000, p.16.
82 Vezi ECRI, Al doilea Raport privind Polonia, Strasburg, 27 iunie 2000, p.17.
83 Vezi ECRI, Al doilea Raport privind Olanda, Strasburg, 13 noiembrie 2001, p.16.
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III.3 Opiniile Consiliului Consultativ al Conventiei Cadru pentru Protectia Minoritatilor
Natioale
Sarcina Consiliului Consultativ al Conventiei Cadru pentru Protectia Minoritatilor Nationale
este de a examina rapoartele statelor Parte si de a pregati avize cu privire la masurile
intreprinse de state pentru implementarea Conventiei. Consiliul Consultativ este un
organism independent format din experti si poate, de asemenea, sugera Comitetului
Ministrilor al Consiliului Europei sa adopte anumite recomandari specifice unei tari.
Consiliul Consultativ in Opinia privind Cehia: “… noteaza cu ingrijorare, asa cum
este admis si de guvern in raportul de stat, ca exista o discriminare larg raspandita in Cehia,
mai ales impotriva romilor si a grupurilor etnice....Consiliul Consultativ este de asemenea
ingrijorat de informatiile privind discriminarea in domeniul fortei de munca, locuintei si
accesului la diferite locuri de distractie...44
In ceea ce priveste Opinia Consiliului Consultativ asupra Italiei, “situatia romilor da
nastere la ingrijorari profunde..., Consiliul Consultativ …noteaza ca “romii sunt pusi intr-o
situatie absolut diferita care cauzeaza ingrijorare profunda cu privire la discriminarea pe
care o infrunta..45
Referitor la Marea Britanie, “Consiliul Consultativ ia nota cu ingrijorare de faptul ca
multi romi/tigani si Calatorilor irlandezi se confrunta cu considerabile dificultati socioeconomice in comparatie atat cu majoritatea populatiei, cat si cu celelate minoritati
nationale, mai ales in domeniul educatiei, sanatatii, fortei de munca si a locuintelor
(incluzand si disponibilitatea de locuri de popas).46
In cuprinsul Opinia privind Croatia, Consiliul Consultativ concluzioneaza ca
Croatia nu a reusit sa asigure egalitatea deplina si efectiva intre populatia majoritara si romi
si ca situatia romilor ramane dificila in domenii ca forta de munca, locuinta si educatie.47
In cuprinsul Opinia privind Romania, Consiliul Consultativ mentioneaza ca
“situatia romilor da nasterea la profunde ingrijorari, mai ales in privinta numeroaselor acte
de discriminare intr-o serie larga de cadre ale societatii. De asemenea … romii sunt refuzati
uneori la intrarea in diferite locuri desschise publicului larg.48
In Opinia privind Ungaria, Consiliul Consultativ concluzioneaza: “Situatia romilor
da nastere la profunde ingrijorari, mai ales in privinta numeroaselor acte de discriminare
intr-o serie larga de cadre ale societatii.49
Vezi Consiliul Europei, Consiliul Consultativ al Convenţiei Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, Opinia
privind Republica Cehia, adoptată în 6 aprilie 2001, disponibilă la adresa de web a Consiliului Europei
http://www.coe.int
45 Vezi Consiliul Europei, Consiliul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Italia adoptată în 14 septembrie
2001, disponibilă la adresa de web a Consiliului Europei http://www.coe.int
46 Vezi Consiliul Europei, Consiliul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Marea Britanie, adoptată în 30
Noiembrie 2001, disponibilă la pagina de web a Consiliului Europei http://www.coe.int .
47 Vezi Consiliul Europei, Consiliul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Croaţia, adoptată la 6 aprilie
2001, disponibilă la adresa de web a Consiliului Europei, http://www.coe.int
48 Vezi Consilliul Europei, Consilul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind România, adoptată 16 Aprilie
2001, disponibilă pe pagina de web a Consiliului Europei la http://www.coe.int
49 Vezi Consiliul Europei, Consiliul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Ungaria, adoptată la 22
septembrie 2000, disponibilă la http://www.coe.int
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În Opinia privind Finlanda, Consiliul Consultativ este preocupat de rapoartele
credibile indicând că discriminarea împotriva romilor în privinţa furnizării de servicii continuă,
în ciuda faptului că o astfel de discriminare este interzisă de Codul Penal finlandez. Spre
exemplu, romilor le-a fost interzisă intrarea într-un număr de restaurante pentru singurul
motiv că aparţineau minorităţii menţionate şi purtau haine tradiţionale ale romilor.50
Cu privire la Danemarca, Consiliul Consultativ este preocupat de informaţia
referitoare la atitudinile intolerante din societatea daneză. În acest sens, Consiliul
Consultativ este în special îngrijorat despre rapoartele privind discriminarea împotriva
străinilor şi a cetăţenilor naturalizaţi în domeniul pieţii muncii, locuinţelor, etc.51
În Opinia privind Slovacia, Consiliul Consultativ este preocupat în special de
discriminarea cu care romii se confruntă în diferite domenii, precum tratamentul acestei
minorităţi de către oficiali care aplică legea, inclusiv raportul colectării de informaţii
personale privind etnia, fără un temei legal clar.52
III.4 CERD şi Discriminarea în accesul la locurile publice
Prin Convenţia Internaţionala privind Eliminarea Discriminării Rasiale, articolul 5,
în conformitate cu obligaţiile fundamentale enunţate în… prezenta Convenţie, statele părţi
se angajează să interzică şi să elimine discriminarea rasială sub toate formele şi să
garanteze dreptul fiecăruia la egalitate în faţa legii, fară deosebire de rasă, culoare, origine
naţională sau etnică, în folosinţa drepturilor următoare:…
f) dreptul de acces la toate locurile publice şi serviciile destinate folosinţei publice, cum ar fi
mijloace de transport, hoteluri, restaurante, cafenele, spectacole, parcuri. Comitetul pentru
Eliminarea Discriminării Rasiale se constituie în baza Convenţiei, iar Statele părţi se
angajează sa prezinte, secretariatului General al ONU, un raport asupra măsurilor de ordin
legislativ, judiciar, administrativ sau altele pe care le-au adoptat şi care pun în aplicare
dispoziţiile prezentei Convenţii…”.
În observaţiile în încheiere privind Danemarca ale Comitetului pentru Eliminarea
Discriminării Rasiale, din 28.03.96 (CERD/C/304/Add.2.), Comitetul recomandă acordarea
unei atenţii egale drepturilor economice, sociale şi culturale listate la articolul 5, mai cu
seamă drepturile la muncă, locuinţă, sănătate, educaţie, pregătire şi acces la service
destinate publicului larg, inclusiv hoteluri, restaurante, cafenele şi locuri de distracţie, cum
ar fi discotecile.
În observaţiile în încheiere privind Republica Cehă, Comitetui pentru Eliminarea
Discriminării Rasiale din 30 martie 1998 (CERD/C/304/Add.470, paragrafele 12 şi 19) “nota
cu îngrijorare” “refuzul accesului în locuri publice, cum ar fi restaurante, cârciumi, discoteci
(…) persoanelor care aparţin unei minorităţi etnice, în special romi”, şi recomandă

Vezi Consiliul Europei, Consiliul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Finlanda, adoptată la 22
septembrie 2000, disponibilă la http://www.coe.int
51 Vezi Consiliul Europei, Consiliul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Danemarca adoptată la 22
septembrie 2000, disponibilă la http://www.coe.int
52 Vezi Consiliul Europei, Consiliul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Slovacia adoptată la 6 iulie
2001, disponibilă la http://www.coe.int
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Guvernului ceh introducerea de măsuri legale pentru combaterea discriminării, între altele,
şi “accesul la servicii şi locuri deschise publicului”.
Comunicarea nr. 11/1998 a CERD referitoare la Slovacia, din 09.08.2001
(CERD/C/59/D/11/1998) se referă la un caz de discriminare a romilor în accesul la locuri
publice. La 24 aprilie 1997, reclamantul, însoţit de alte persoane de etnie romă, s-au dus la
Restaurantul Gării, situat în gara principală din Kosice, Slovacia, să bea ceva. La scurt timp
după intrarea în restaurant, reclamantului şi companionilor săi, li s-a spus de către o
chelneriţă să părăsească restaurantul. Chelneriţa a explicat că acţionează în conformitate
cu un ordin dat de patronul restaurantului ca romii să nu fie serviţi.84
În Raportul înaintat de Finlanda Convenţiei, la 23 august 1999, Comitetul pentru
Eliminarea Discriminării Rasiale a atras atenţia asupra unor incidente implicând refuzul
accesului în locuri publice unor persoane, în baza originii lor naţionale sau etnice. Acest
fenomen a fost, de asemenea, demonstrat printr-un test realizat de cel mai mare cotidian
din Finlanda. În două cazuri, patronul unui restaurant a fost suspectat de infracţiunea de
discriminare, deoarece interzisese intrarea unor persoane de origine romă în restaurant. 85
În observaţiile în încheiere privind Suedia, Comitetul pentru Eliminarea
Discriminării Rasiale, la 01.05.2001, îşi exprimă (CERD/C/304/Add.103) îngrijorarea cu
privire la incidenţa crescută a discriminării rasiale în restaurante, alte locuri publice, şi cu
privire la accesul la servicii. Comitetul recomandă luarea de măsuri active, prin utilizarea
mijloacelor administrative, ca şi a urmăririi penale, pentru ca accesul la locuri şi servicii
destinate publicului să nu fie refuzat pe criterii de origine naţională sau etnică, contrar
articolului 5 (f) al Convenţiei.86
La 16 august 200, CERD a adoptat, cu ocazia celei de-a cincizeci şi şaptea
sesiune, Recomandarea Generală XXVII – Discriminarea romilor, prin care se recomandă
ca statele părţi ale convenţiei, luând în considerare situaţia lor specifică, să adopte în
beneficiul membrilor comunităţilor de romi, între altele, următoarele măsuri, după caz: revizuirea, aplicarea sau amendarea adecvată a legislaţiei, în scopul eliminării tuturor
formelor de discriminare rasială împotriva romilor, ca şi împotriva persoanelor sau
grupurilor, în conformitate cu prevederile Convenţiei; - prevenirea, eliminarea şi
sancţionarea adecvată a oricăror practici discriminatorii referitoare la accesul membrilor
comunităţilor de romi la toate serviciile şi locurile destinate uzului public, inclusiv
restaurante, hoteluri, teatre, săli de muzică, discoteci şi altele.87

Vezi CERD, Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, Comunicarea nr. 11/1998, Slovakia 09/08/2001,
CERD/C/59/D/11/1998.
85 Vezi Report al Finlandei depus la CEDR, 23 August 1999, CERD/C/363/Add.2, 12 mai 2000, p. 30 (IV) acces la
orice loc public.
86 Vezi CERD, Observaţiile finale privind Suedia ale Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale:
01/05/2001, CERD/C/304/Add.103.
87 CERD, Recomandarea Generală a CEDR XXVII - Discriminarea împotriva Romilor, adoptată la sesiunea din 16
august, 2000, se găseşte la adresa http://www.unhcr.ch/doc.nsf/MasterFrameView
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CAPITOL IV MECANISME INTERNAŢIONALE DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A
DISCRIMINĂRII
“ Recunoscând faptul că există o larg răspândită
discriminare împotriva romilor, în practic fiecare
ţară în care sunt stabiliţi, dar mai ales că
numărul lor în Europa Centrală şi de Est face
această problemă mai acută….
Parlamentul European…
2. Face apel către Instituţiile Europene, incluzând
în general Comisia, Consiliul Europei şi OSCE,
să conlucreze cu Parlamentul pentru combaterea
discriminării împotriva romilor.” 88
IV.A. Mecanisme politice internaţionale de prevenire şi combatere a discriminării
Un rol important în elaborarea politicilor privind prevenirea şi combaterea
discriminării revine mecanismelor internaţionale non-judiciare, ce realizează politici de
recomandare Guvernelor, în sensul îmbunătăţirii cadrului legislativ naţional privind
eliminarea rasismului, xenofobiei, intoleranţei şi discriminării. Unul dintre mecanismele nonjudiciare privind prevenirea discriminării la nivel naţional, prin adoptarea de recomandări,
este Comsia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei. Aceste recomandări vizează şi
adoptarea măsurilor legislative privind combaterea discriminării în ţările membre ale
Consiliului Europei, dar şi măsuri efective care vizează recomandările adresate
respectivelor Guverne. Alte asemenea mecanisme sunt: Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite
pentru Drepturile Omului, Înaltul Comisar al OSCE pentru Minorităţile Naţionale, Biroul
pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului-Punctul de Contact pentru Romi şi Sinti,
Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Centrul European de Monitorizare a
Rasimului şi Xenofobiei, Comisia Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Consiliul
Consultativ al conventiei Cadru pentru Protectia Minoritatilor Nationale al Consiliului Europei
etc. Toate aceste mecanisme deţin un rol esenţial în combaterea discriminării, datorită
presiunilor pe care le pot exercita asupra statelor. Ele nu aplică sancţiuni, fiind organisme
non-judiciare, însă efectul creat prin acţiunea lor este un mijloc de persuasiune în
prevenirea şi combaterea discriminării la nivelul statelor cărora se adresează.
IV.1. Înaltul Comisar al OSCE pentru Minorităţi Naţionale
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) este cea mai
mare organizaţie regională pentru securitate din lume, cu 55 de state participante din
Europa, Asia Centrală şi America de Nord. OSCE activează pentru avertizarea din timp,
prevenirea conflictelor şi reabilitare post-conflictuală. Abordarea securităţii din prisma OSCE
88 Parlamentul European, Discriminarea împotriva romilor - Rezoluţia Parlamentului European B4 - 0974/95, din 13
iulie 1995, Monitorul Oficial al Comunităţii Europene, nr. C 249/156, din 25 septembrie 1995.
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este una cuprinzătoare şi bazată pe cooperare: cuprinzătoare, în sensul că se ocupă de o
gamă largă de probleme de securitate, inclusiv controlul înarmării, diplomaţie preventivă,
măsuri de construirea încrederii şi a securităţii, drepturile omului, democratizare, monitorizarea
alegerilor, ca şi securitate economică şi a mediului; bazată pe cooperare, în sensul că toate
statele membre ale OSCE beneficiază de un statut egal, iar deciziile se bazează pe consens.
Oficiul Înaltului Comisar al OSCE pentru Minorităţi Naţionale a fost instituit în
1992 pentru identificarea şi găsirea unor soluţii din vreme pentru tensiunile etnice care pot
afecta pacea, stabilitatea sau relaţiile de prietenie dintre statele participante ale OSCE.
Printre uneltele utilizate de Înaltul Comisar în activitatea sa sunt şi recomandările făcute de
guvernele statelor participante, referitoare la tratamentul aplicat minorităţilor lor naţionale.
Operând independent de toate părţile implicate, Înaltul Comisar este împuternicit să
desfăşoare misiuni la faţa locului şi să se implice în diplomaţie preventivă încă din faza
incipientă a tensiunilor.
Punctul de Contact pentru Romi şi Sinti (CPRSI) a fost înfiinţat în cadrul
Oficiului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR), ca urmare
a unei decizii a Şefilor de State OSCE adoptată la Summit-ul de la Budapesta din 1994. Ca
parte a funcţiei sale de elucidare a problemelor, Punctul de Contact culege informaţii de la
statele participante cu privire la măsurile legislative şi de altă natură referitoare la situaţia
romilor şi sinti, pe care le pune la dispoziţia comunităţii OSCE şi altor organizaţii
internaţionale Aceasta include elaborarea de rapoarte suplimentare privind situaţia romilor
şi sinti în aria OSCE. Un prim raport referitor la situaţia populaţiei rome din Kosovo a apărut
în august 1999 în colaborare cu Consiliul Europei.
Consilierul ODIHR pentru romi şi sinti s-a angajat într-o serie de întâlniri cu
diferite organizaţii internaţionale, guverne şi organizaţii non-guvernamentale angajate în
realizarea politicilor referitoare la romi şi sinti. Scopul acestor întâlniri este promovarea unei
mai bune cooperări, sinergii şi abordări în comun destinate să combată discriminarea şi să
promoveze participarea completă şi oportunităţi egale pentru romi şi sinti în societăţile în
care aceştia locuiesc. Punctul de Contact a adoptat o abordare pro-activă în ce priveşte
consilierea guvernelor cu privire la politicile referitoare la romi şi sinti, între altele prin
promovarea construirii capacităţii şi a legăturilor între comunităţile de romi şi sinti ca şi prin
încurajarea participării reprezentanţilor romilor şi sinti în organismele de luare a deciziei la
nivel local, naţional şi regional.
IV.2. Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei
Oficiul Comisarului pentru Drepturile Omului a fost înfiinţat ca urmare a adoptării
de către Comitetul de Miniştri a rezoluţiei (99)50, la 7 mai 1999. În conformitate cu rezoluţia
(99)50, Comisarul va promova educaţia în domeniul drepturilor omului şi va contribui prin
observarea eficientă a aplicării acestor drepturi. Se specifică faptul că trebuie să acţioneze
imparţial, dar în cooperare cu structurile naţionale, internaţionale, guvernamentale şi nonguvernamentale existente. Activităţile sale cele mai proeminente au fost vizite la nivel înalt
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în statele membre ale Consiliului Europei şi întâlniri cu diferite structuri şi asociaţii pentru
drepturile omului.89
IV.3. Înalt Comisarul pentru Drepturile Omului al ONU
Adunarea Generală a ONU a înfiinţat postul de Înalt Comisar pentru Drepturile
Omului în 1993, cu mandatul de a promova şi proteja toate drepturile omului şi de a fi
oficialul ONU cu responsabilitate principală pentru activităţile ONU pe linia drepturilor
omului. Înalt Comisarul a adresat frecvent problemele de discriminare rasială şi a făcut apel
la sporirea activităţii de combatere a rasismului şi a discriminării în consecinţă la nivel
naţional şi sub-naţional.
IV.4. Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei
Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI) este un mecanism
care a fost instituit de către primul Summit al şefilor de state şi guverne ale statelor membre
ale Consiliului Europei. Acţiunile ECRI acoperă toate măsurile necesare pentru combaterea
violenţei, discriminării şi prejudecăţilor de către persoane sau grupuri de persoane pe criterii
de rasă, culoare, limbă, religie şi origine naţională sau etnică. Primul aspect al activităţilor
ECRI se referă la abordarea sa ţară cu ţară. Scopul acestui exerciţiu este de a formula
recomandari care pot asista guvernele în adoptarea de măsuri practice şi precise pentru
combaterea rasismului şi intoleranţei. Rapoartele ECRI sunt transmise iniţial în formă de
proiect statelor membre vizate pentru un scurt proces de dialog confidenţial cu autorităţile
naţionale ale acestor ţări. Conţinutul raportului este revizuit în lumina acstui dialog. Raportul
este apoi adoptat în formă finală şi transmis de ECRI guvernului statului membru respectiv,
prin intermediul Consiliului de Miniştrii al Consiliului Europei . Activitatea se desfăşoară în
cicluri de către patru ani, zece ţări fiind acoperite anual. Rapoartele primului ciclu au fost
încheiate la sfârşitul anului 1998. Scopul vizitelor de contact este de a obţine o imagine cât
mai detaliată şi completă a situaţiei privind rasismul şi intoleranţa în ţările examinate.90
IV.5. Comisia ONU pentru Drepturile Omului
Comisia ONU pentru Drepturile Omului (CHR) este principalul organism al ONU
pentru drepturile omului. Acesta se poate ocupa de situaţia drepturilor omului în orice ţară
care este membru al ONU. Mecanismele CHR pot fi utilizate pentru a furniza o cale pentru
publicitate şi presiune asupra unui guvern, chiar dacă statele nu au ratificat tratatele
internaţionale din domeniul drepturilor omului. Spre deosebire de alte organisme, Comisia
este în esenţă un corp politic ai cărui membri îşi reprezintă guvernele. Cu toate acestea,
procedurile Comisiei furnizează oportunităţi pentru ca avocaţii să poată creşte preocuparea
Vezi Consiliul Europei, Comisarul pentru Drepturile Omului, Raport Anual, Raport al Comisarului pentru
Drepturile Omului al Consiliului Europei, 15 octombrie până la 1 aprilie-2001.
90 Vezi Consiliul Europei, Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei, Raport Anual de Activitate al
ECRI, perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2000, Strasburg, 2 mai 2001.
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cu privire la discriminarea rasială şi, într-adevăr, Comisia a adresat acest subiect în
numeroase ocazii de-a lungul anilor, prin rezoluţii, studii şi recomandări. Una dintre
rezoluţiile adoptate de Comisia pentru Dreptrurile Omului în 2000, conţinând referiri la
discriminarea rasială şi etnică, este Rezoluţia 14/2000 referitoare la Rasism, discriminarea
rasială, xenofobie şi intoleranţa legată de acestea.91 Unul dintre mecanismele în vigoare,
care poate fi utilizat în combaterea discriminării rasiale, este Raportorul Special privind
formele contemporane de Rasism, Discriminare Rasială, Xenofobie şi Intoleranţa legată de
acestea. Rapoartele anuale ale Raportorului Special conţin un rezumat al activităţilor
acestuia în anul respectiv. Acestea includ misiuni în teren, răspunsuri trimise de guverne în
replică la solicitările de informaţii sau la declaraţiile transmise acestora, şi reacţii la vizite în
teren cu privire la măsurile legislative, juridice şi de altă natură luate de guverne. Rapoartele
descriu, de asemenea, incidente de rasism în care a fost implicată discriminarea împotriva
negrilor, arabilor, anti-semitism, xenofobie, …discriminare împotriva romilor. 92
IV.B. Mecanisme juridice internaţionale privind prevenirea şi combaterea
discriminării
Mecanismele internaţionale juridice de combatere a discriminării se constituie ca
organisme care sanctionează discriminarea rasială prin metode judiciare, obligând părţile
pârâte la remedirea dreptului încălcat. Astfel de organisme depăşesc caracterul de
recomandare al politicilor pe care le promovează, devenind obligatorii pentru cei care încalcă
prevederile normative în cauza. Curtea Europeana a Drepturilor Omului este un astfel de
mecanism ce funcţionează în baza Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.
Convenţia Internaţională pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare a
creat un precedent prin instituirea unui organism specializat – Comitetul pentru Eliminarea
Discriminării Rasiale (CERD) – pentru audierea plângerilor individuale din partea unor
persoane sau grupuri care se declară victime ale discriminării rasiale.
IV.B.1. Curtea Europenă a Drepturilor Omului
Curtea Europena a Drepturilor Omului este o instituţie internaţională care, în
anumite circumstanţe, poate fi sesizată cu plângeri de către persoane ce pretind că
drepturile lor, prevăzute în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, au fost violate.
Aceste drepturi fundamentale, garantate, sunt prevăzute în Convenţia însăşi şi în 12
Protocoale pe care anumite state le-au acceptat. O interzicere generală a discriminării este
stabilită prin Protocolul 12 al CEDO care, spre deosebire de Articolul 14, nu se limitează la
discriminare în privinţa drepturilor cuprinse în Convenţie. Acest Protocol prevede că
exercitarea oricăror drepturi stabilite prin lege trebuie garantată fără discriminare pe nici un
criteriu ca rasa, culoarea, sau orice alte criterii specificate, de asemenea, în Articolul 14.
Odată ratificat de state, protocolul va intra în vigoare şi va deveni o unealtă importantă
Vezi Amnisty International, “Using the international human rights system to combat racial discrimination-A
handbook,” Amnisty International, 2001, p. 52.
92 Idem, pag. 53.
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pentru realizarea protecţiei legale împotriva discriminării rasiale în cadrul Convenţiei
Europene a Drepturilor Omului.
IV.B.2. Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale (CERD)
Convenţia Internaţională pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare este
principalul tratat ONU privind discriminarea pe criterii de rasă şi a fost primul tratat adoptat
din seria celor internaţionale pentru drepturile omului. În conformitate cu prevederile
Convenţiei, statele se angajează la o serie de măsuri specifice pentru interzicerea şi
eliminarea discriminării rasiale. De asemenea, se angajează să garanteze dreptul fiecăruia,
fără discriminare pe criterii de rasă, culoare, origine naţională sau etnică, la egalitate în faţa
legii şi exercitarea drepturilor civile, politice, economice sociale sau culturale, inclusiv
dreptul de acces în toate locurile şi serviciile deschise publicului. CERD verifică periodic
măsurile întreprinse în îndeplinirea obligaţiilor privind combaterea discriminării rasiale.
Fiecărui stat parte i se solicită înaintarea unui raport cuprinzător la fiecare patru ani cu
informaţii despre măsurile de ordin legislativ, judiciar, administrativ sau oricare alte măsuri
luate în scopul implementării Convenţiei împotriva Discriminării Rasiale. Indivizii sau
grupurile de indivizi pot înainta plângeri ca victime ale încălcării Convenţiei împotriva
Discriminării Rasiale direct către CERD, cu condiţia ca statul respectiv să se fi declarat de
acord cu această procedură prin Articolul 14. CERD a iniţiat, de asemenea, două metode
inovatoare de lucru: “avertizare din timp şi proceduri de urgenţă”. Aceste proceduri au fost
adoptate ca instrument pentru CERD în sprijinirea prevenirii escaladării încălcării drepturilor
omului la nivel de conflict. În conformitate cu procedurile de avertizare din timp şi de
urgenţă, CERD examinează situaţia respectării drepturilor omului într-un anumit stat în
afara programării inspecţiilor periodice obişnuite. ONG-urile pot sugera ca CERD să
acţioneze în conformitate cu această procedură.93

93

Idem p. 24.
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CAPITOL V. NEVOIA ADOPTĂRII LEGISLAŢIEI ANTI-DISCRIMINATORII ŞI
MECANISME DE IMPLEMENTARE LA NIVEL NAŢIONAL
‘’Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale…
recomandă statelor părţi… revizuirea şi aplicarea sau
modificarea legislaţiei, în mod corespunzător, în scopul
eliminării tuturor formelor de discriminare rasială
împotriva romilor ca şi a altor persoane sau grupuri, în
conformitate cu prevederile Convenţiei… de a preveni,
elimina şi pedepsi în mod adecvat orice practici
discriminatorii referitoare la accesul membrilor
comunităţilor de romi în toate locurile şi la toate
serviciile destinate uzului public, inclusiv restaurante,
hoteluri, teatre şi săli de concerte, discoteci şi altele.’’ 94
V.1.Introducere
Un rol important în elaborarea politicilor privind prevenirea şi combaterea
discriminării revine mecanismelor internaţionale non-judiciare, ce realizează politici de
recomandare Guvernelor în sensul îmbunătăţirii cadrului legislativ naţional privind
eliminarea rasismului, xenofobiei, intoleranţei şi discriminării. Trebuie menţionat că efectul
creat prin acţiunea lor este un mijloc de persuasiune în prevenirea şi combaterea
discriminării la nivelul statelor cărora se adresează.
Aşa cum spunea domnul Alvaro GIL ROBLES, Comisarul pentru Drepturile
Omului, în Raportul său General la Conferinţa Europeană împotriva rasismului,
“Completarea legislaţiei anti-discriminatorii la nivel naţional rămâne o prioritate. Este
incredibil – dar adevărat – că în anul 2000 nu toate ţările europene au o astfel de legislaţie”.
Această lipsă este, de asemenea, amintită frecvent în analizele ţară cu ţară ale ECRI sau
ale Comitetului Consultativ al Consiliului al Conventiei Cadru pentru Protctia Minoritatilor
Nationale. Atat ECRI cat si Consiliul Consultativ, continuă să evidenţieze necesitatea pentru
multe ţări membre de a adopta legislaţie specifică şi comprehensivă anti-discriminatorie
cuprinzând prevederi legislative care să acopere diferite domenii cum ar fi angajarea,
educaţia, locuinţele, accesul la servicii publice şi sociale şi relaţiile contractuale între
indivizi.
Romii/ţiganii continuă să fie în mod special expuşi rasismului în multe ţări. Ei
suferă de pe urma prejudecăţilor şi discriminării în multe aspecte ale vieţii sociale şi
economice. Ei reprezintă, de asemenea, ţinta unor violente manifestari de rasism şi
intoleranţă. Implementarea recomandării de politică generală nr. 3 a ECRI privind

Vezi Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale-CERD, Recomandarea Generală XXVII, Discriminarea
împotriva Romilor adoptată la a cincizeci şi şaptea sesiune, 16 August 2000, se găseşte şi la adresa
http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nfs
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combaterea rasismului şi intoleranţei împotriva romilor/ţiganilor ar putea servi drept ghid
pentru o serie de activităţi în acest sens şi rămâne o prioritate.95
Analiza recomandărilor ECRI si a altor mecanisme internationale statelor
europene si nu numai, relevă cel puţin un aspect care a devenit între timp definitoriu.
Adoptarea legislaţiei anti-discriminatorie, nu doar în ţările membre ale Uniunii Europene,
este recomandare de politică generală. CERD (Comisia pentru Eliminarea Discriminării
Rasiale) în Recomandarea Generală XXVII, adoptată în 16 August 2000, recomandă
statelor membre ale Convenţiei:- revizuirea, aplicarea sau amendarea adecvată a
legislaţiei, în scopul eliminării tuturor formelor de discriminare rasială împotriva romilor, ca şi
împotriva persoanelor sau grupurilor, în conformitate cu prevederile Convenţiei; prevenirea, eliminarea şi sancţionarea adecvată a oricăror practici discriminatorii referitoare
la accesul membrilor comunităţilor de romi la toate serviciile şi locurile destinate uzului
public, inclusiv restaurante, hoteluri, teatre, săli de muzică, discoteci şi altele. 96
Mai mult, pentru implementarea legislaţiei anti-discriminatorie se impune
constituirea unor mecanisme specializate. Înaltul Comisar OSCE pentru Drepturile Omului
sublinia: “este necesară instituirea de organe de stat pentru combaterea discriminării. Într-o
serie de ţări membre ale OSCE, astfel de organe şi-au adus o contribuţie valoroasă la
combaterea rasismului şi a altor forme de discriminare. Un alt model care s-a dovedit
eficient în unele ţări este cel al avocatului poporului.97
La 29 iunie 2000, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Directiva 2000/43/EC
“care implementează principiul tratamentului egal al persoanelor, indiferent de originea lor
rasială sau etnică. În termen de trei ani de la adoptare (până la mijlocul lui 2003), toate
ţările membre UE trebuie să adopte legislaţia, reglementările şi prevederile administrative
necesare pentru implementarea principiilor acesteia. În plus, ca parte a aquis-ului
communitaire, directiva trebuie transpusă adecvat de toate ţările membre care doresc să se
alăture Uniunii Europene. Aceste măsuri au fost adoptate ca rezultat al discriminării
îndreptate din păcate şi împotriva romilor.
V.2. Recomandări ECRI în rapoartele privind statele membre ale Consiliului Europei
Al doilea Raport privind Cehia: “dat fiind că discriminarea romilor/ţiganilor în
special este raportată ca prezentă în toate sferele vieţii, ECRI solicită autorităţilor să ia
urgent în considerare adoptarea unei legi anti-discriminare comprehensive care să acopere
toate domeniile vieţii, între altele…accesul al servicii şi locuri publice”.98
Al doilea Raport privind Bulgaria: “În Bulgaria nu există nici o lege civilă sau
administrativă specifică referitoare la discriminare în domeniul…serviciilor publice sau
Vezi Consiliul Europei, ECRI, Raport Anual al ECRI acoperind perioada 1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 2000,
Strasburg, pag. 7.
96 Vezi Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale-CERD, Recomandarea Generală XXVII - Discriminarea
împotriva Romilor, adoptată în 16 August 2000; şi pe site-ul http://www.unhcr.ch/doc.nsf/MasterFrameView.
97 Vezi OSCE, Înaltul Comisar pentru Minorităţile Naţionale, “Raport privind situaţia Romilor şi Sinti în spaţiul
OSCE,” Înaltul Comisar pentru Minorităţile Naţionale, 2000, pag. 3.
98 Vezi Consiliul Europei, ECRI, Al doilea Raport privind Republica Cehia, Strasburg, 21 martie 2000, pag. 8, se
găseşte la htttp://www.coe.int.
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sociale… Recomandarea de politică Generală nr. 2 a ECRI subliniază rolul important al
organismelor specializate, cum ar fi comisiile sau avocatul poporului în combaterea
rasismului şi discriminării şi promovarea de şanse egale pentru toate grupurile din
societate”.99
Al doilea Raport privind Turcia: “nu există prevederi legislative cuprinzătoare,
civile sau administrative, împotriva discriminării. ECRI încurajează puternic autorităţile turce
să considere adoptarea unor astfel de prevederi”.100
Al doilea Raport privind Croaţia: “Croaţia nu beneficiază de legislaţie civilă sau
administrativă referitoare la discriminare în alte domenii cheie ale vieţii cum ar fi locuinţele,
sănătatea, securitatea socială şi furnizarea bunurilor şi serviciilor, deşi membri ai grupurilor
de minorităţi naţionale şi etnice se pot confrunta cu discriminarea în toate aceste
domenii”.101
Al doilea Raport privind Slovacia: “Pentru combaterea eficientă a rasismului şi
discrimi-nării pe considerente rasiale sau etnice în Slovacia, şi pentru asigurarea
implementarii complete a legislaţiei în acest domeniu, ECRI recomandă Slovaciei înfiinţarea
unui organism specializat pentru combaterea rasismului şi intoleranţei conform principiilor
adoptate de către ECRI prin recomandarea privind politicile generale Nr 2 având ca obiect
organiasmele specializate...”102
Al doilea Raport pe Ungaria: ”Opinia ECRI este că introducerea unui organism de
drept de antidiscriminare care să acopere toate domeniile vieţii ar trebui să fie luat în
considerare în mod serios de către autorităţile ungare ca o posibilă cale de îmbunătăţire a
cadrului legislativ în acest domeniu”.103
Al doilea Raport Polonia:”ECRI încurajează introducerea de către autorităţile
poloneze a unui organism multidisciplinar de drept penal, civil şi administrativ care să
intrezică rasismul şi discriminarea în toate domeniile vieţii (…accesul în locurile publice,
baruri, restaurante etc.)”.104
Al doilea Raport pe Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei:” nu există nici o
legislaţie anti-discriminatorie în domeniile muncii, locuinţei şi accesului la bunuri şi
servicii”.105
Al doilea Raport pe Cipru: ”ECRI consideră că stabilirea unor reglementări antidiscriminatorii civile şi administrative coerente poate fi un instrument util în combaterea
discriminării în domenii vitale ca munca, locuinţa, educaţie etc...”106
Al doilea Raport pe Grecia: Momentan, nu există în Grecia un organism legislativ
specific privind discriminarea în educaţie, locuinţă, muncă, servicii publice sau sociale.
ECRI subliniază că introducerea unui singur organism multidisciplinar de legislaţie antiVezi Consiliul Europei, ECRI, Al doilea Raport privind Bulgaria, Strasburg, 21 martie 2000, pag. 8.
Vezi Consiliul Europei, ECRI, Al doilea Raport privind Turcia, Strasburg, 3 iulie 2001, pag. 10.
101 Vezi Consiliul Europei, ECRI, Al doilea Raport privind Croaţia, Strasburg, 3 iulie 2001, pag. 8.
102 Vezi Consiliul Europei, ECRI, Al doile Raport privind Slovacia, Strasburg, 27 iunie 2000, pag. 7.
103 Vezi Consiliul Europei, ECRl, Aldoilea Raport privind Ungaria, Strasburg, 21 martie 2000, pag. 7.
104 Vezi Consiliul Europei, ECRI, Al doilea Raport privind Polonia, Strasburg, 27 iunie 2000, pag. 7.
105 Vezi Consiliul Europei, ECRI, Al doilea Raport privind Fosta Republică Iugolavă Macedonia, Strasburg, 3 aprilie
2001, pag. 6.
106 Vezi Consiliul Europei, ECRI, Al doilea Raport privind Cipru, Strasburg, 3 iulie, pag. 8.
58
99

100

discriminare care să acopere discriminarea în toate domeniile vieţii şi să asigure aplicarea
efectivă şi eficientă s-a dovedit a fi un instrument util în multe ţări.107
Al doilea Raport pe Germania: ECRI ia la cunoştinţă cu regret faptul că în prezent
Germania încă nu are la nivel naţional o comisie sau un Avocat al Poporului în măsură să
accepte plângeri individuale sau să asiste victimele în procedura acestor plângeri.108
Al doilea Raport pe Franţa: În ciuda rolului important jucat de Comisia Naţională
Consultativă pe Drepturile Omului în combaterea rasismului şi intoleranţei, stabilirea unui
organism specializat cu competenţe specifice în acest domeniu ar trebui luată în
considerare de către autorităţile franceze. 109
V.3. Opiniile Comitetului Consultativ al Convenţiei Cadru pentru Protecţia
Minorităţilor Naţionale a Consiliului Europei
Consiliul Consultativ este de părere că Cehia poate lua în considerare adoptarea
unei serii întregi de măsuri legale, interzicând autorităţilor publice şi persoanelor juridice
private să comită acte de discriminare şi consideră că autorităţile cehe trebuie să garanteze
existenţa remediilor efective şi sancţiunilor corespunzătoare.”53
Consiliul Consultativ consideră că guvernul italian trebuie să-şi revizuiască
legislaţia anti-discriminatorie pentru a asigura că toate actele de discriminare sunt
sancţionate şi sunt stabilite remedii efective şi sancţiuni pentru persoanele care au suferit
discriminare, atât din partea autorităţilor publice cât şi a firmelor private.”54
Consiliul Consultativ consideră că este de dorit ca în Croaţia să se dezvolte o
legislaţie anti-discriminatorie iar această legislaţie trebuie să protejeze indivizii împotriva
discriminării atât din partea autorităţilor publice, cât şi a firmelor private. 55
Consiliul Consultativ recomandă autorităţilor ungare să realizeze o revizuire
completă atât a situaţiei legale cât şi a aplicării procedurilor, şi, pe această bază, să adopte
legislaţia necesară în domeniul anti-discriminare56
Consiliul Consultativ, consideră că guvernul danez trebuie să analizeze legislaţia
pentru a asigura că remediile efective sunt disponibile tuturor persoanelor care se confruntă
cu discriminare, atât din partea autorităţilor publice, cât şi a firmelor private.”57
Consiliul Consultativ notează privind Cipru că “un set cuprinzător de reglementări
legale care să scoată în afara legii discriminarea din partea firmelor private în diferite
domenii ale vietii, precum educatie si locuinta, trebuie inca dezvoltat alaturi de remedii
Vezi Consiliul Europei, ECRI, Al doilea Raport privind Grecia, Strasburg, 27 iunie 200, pag. 7.
Vezi Consiliul Europei, ECRI, Al doile Raport privind Germania, Strasburg, 3 iulie 2001, pag. 7.
109 Vezi Consiliul Europei, ECRI, Al doilea Raport privind Franţa, Strasburg, 27 iunie 2000, pag. 7.
53 Vezi Consiliul Europei, Comitetul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia Comitetului Consultativ prrivind Cehia
adoptat în 6 aprilie 2001.
54 Vezi Consiliul Europei, Comitetul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia Comitetului Consultativ privind Italia
adoptat în 14 septembrie 2001.
55 Vezi Consiliul Europei, Comitetul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Croaţia adoptată în 6 aprilie 2001
56 Vezi Consiliul Europei, Comitetul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Ungaria adoptată în 22
septembrie 2000
57 Vezi Consiliul Europei, Comitetul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Danemarca adoptată în 22
septembrie 2000
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efective, mai ales acelea permiţând persoanei să obţină compensaţii pentru prejudiciul
suferit.58
Consiliului Consultativ consideră că este de dorit ca în Estonia să se dezvolte o legislaţie
anti-discriminatorie care să acopere aceste domenii. Consiliul Consultativ subliniază că
această legislaţie trebuie să protejeze persoanele împotriva discriminării atât din partea
autorităţilor publice, cât şi a firmelor private.59
V.4. Concluzii vs. Analiza pe scurt
Necesitatea adoptării unei legislatii anti-discriminare este evidentă nu doar ca
rezultat al analizei recomandărilor făcute de către ECRI sau Consiliul Consultativ al
Convenţiei Cadru, statelor. Existenţa discriminării, în toate aceste arii geografice, impune
măsuri de remediere efectivă a drepturilor încălcate. Inexistenţa normelor juridice antidiscriminare sau insuficienţa lor impune nu doar ca necesitate dar, în condiţiile actuale, şi ca
obligaţie, adoptarea unor asemenea corpuri de acte normative. Implementarea unor
asemenea prevederi nu se poate realiza decât prin intermediul unui mecanism cu funcţii
speciale privind prevenirea şi combaterea discriminării. Şi, în acest sens, Recomandarea de
Politică Generală a ECRI, nr. 2 prevede principiile pe care un asemenea organism ar trebui
să le urmeze. Aceasta recomandare adresata statelor nu are caracter obligatoriu. De la
necesitate la obligaţie este totuşi un pas important.
Acesta s-a realizat la sfârşitul lui iunie 2000, când Consiliul Uniunii Europene a
adoptat Directiva 2000/43/EC, “implementând principiul tratamentului egal al persoanelor
indiferent de originea lor rasială sau etnică (“Directiva Egalităţii de Rase” sau “Directiva”).
Produsul unei campanii de zece ani a unei largi reţele de organizaţii non-guvernamentale,
Directiva Egalităţii de Rase a primit un nou imbold politic prin evoluţiile electorale din Austria
în iarna 1999-2000, care au făcut ca un număr de guverne membre ale UE să ofere dovezi
tangibile ale angajamentului lor în combaterea rasismului. Până la sfârşitul primului
semestru al anului 2003, toate ţările membre UE trebuie să adopte legile, reglementările şi
prevederile administrative necesare pentru implementarea principiilor. Mai mult, ca parte din
acquis-ul comunitar, Directiva trebuie transpusă adecvat de toate ţările candidate la
Uniunea Europeană. Până în prezent, protecţia împotriva discriminării într-o serie de ţări
membre şi candidate la UE a fost slabă sau inexistentă. Dacă a fi aplicată eficient, Directiva
are potenţialul de a transforma legislaţia şi litigiile anti-discriminare în întreaga Europă.110
Elementele definitorii ale ale Directivei sunt:
-Scopul discriminării: Directiva include în mod expres atât discriminarea “directă” cât şi
“indirectă” în scopul acţiunii interzise (Art.2).
-Actorii publici/privaţi: Directiva se aplică atât sectorului public, cât şi celui privat, inclusiv
organismele private [Art.3(1)].
Vezi Consiliul Europei, Comitetul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Cipru adoptată în 6 aprilie 2001
Vezi Consiliul Europei, Comitetul Consultativ al Convenţiei Cadru, Opinia privind Estonia adoptată în 14
septembrie 2001.
110 Vezi INTERRIGHTS, Bulletin, 2001, Volume 13, nr. 3, James A. Goldston “European Law: New Possibilities in
the Fight against Discrimination”, p. 127.
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-Domeniile în care este interzisă discriminarea: directiva se aplică condiţiilor de angajare şi
muncă, securităţii sociale şi sănătăţii, educaţiei, furnizării de bunuri şi servicii destinate
publicului, inclusiv locuinţe [Art.3(1)].
-Acţiune pozitivă: Directiva deschide posibilitatea ca Statele să adopte “măsuri specifice
pentru prevenirea şi compensarea dezavantajelor legate de originea rasială sau
etnică”(Art.5).
-Remedii legale: Directiva mandatează înfiinţara de proceduri judiciare şi/sau
administrative “pentru implementarea prevederilor sale [Art.7(1)] şi autorizează “asociaţiile,
organizaţiile sau alte entităţi legale“ să se angajeze în căutarea de remedii legale, în
numele victimelor care sunt de acord cu acest lucru [Art. 7(2)].
-Sarcina Probei: Directiva face fezabilă pentru multe victime dovedirea discriminării pe
care au suferit-o în două moduri. În primul rând, Directiva transferă sarcina probei în
cazurile civile (Art.8). În al doilea rând, Directiva prevede ca discriminarea indirectă să
poată fi stabilită prin orice mijloace, inclusiv în baza evidenţelor statistice (Preambul,
paragraful 15).
-Sancţiuni: Directiva specifică cu claritate faptul că trebuie impuse “sancţiuni eficiente,
proporţionale şi preventive pentru încălcarea normelor naţionale anti-discriminatorii”
(Art.15).
-Organisme de aplicare a legii: Directiva solicită ca Statele să “desemneze un organism
sau organisme pentru promovarea tratamentului egal”, “capabil să furnizeze asistenţă
independentă victimelor discriminării în susţinerea plângerilor lor”, “prin desfăşurarea de
investigaţii independente referitoare la discriminare” şi publicarea de rapoarte şi
recomandări. [Art.13(2)]. 111

111

Idem, p. 128.
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CAPITOL VI PRACTICI POZITIVE: MECANISME SPECIALIZATE ÎN COMBATEREA
DISCRMINĂRII112
“Neexistând nici un dubiu că organisme
specializate în combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei la nivel
naţional pot avea o contribuţie concretă printr-o
multitudine de căi la întărirea eficienţei măsurilor
luate în acest sens şi să ofere asistenţa şi
informaţii autorităţilor naţionale…………ECRI
recomandă guvernelor statelor membre să ia în
considerare înfiinţarea unui organism specializat
pentru a combate rasismul, xenofobia,
antisemitismul şi intoleranţa la nivel naţional,
dacă un astfel de organism nu există…” 113
VI.1. Introducere
Profilul psiho-social şi economic al unui individ care este discriminat si care nu
detine posibilităţi reale de a-şi revendica încălcarea dreptului poate genera anumite efecte.
Pe acest profil, evitarea în prima fază a căilor judiciare ar aduce un avantaj atât
reclamantului, cât şi celorlalte părţi. Datorită unor lipsuri sociale, neîncrederii în sistemul
juridic şi teama de represalii, romii nu îşi valorifică dreptul de a face plângere sau renunţă la
acest drept.
Lipsa de încredere în mijloace juridice determină acelaşi efect. Din această
perspectivă, inexistenţa plângerilor privind o anumită tipologie de cazuri poate crea o
imagine corespunzătoare unei situaţii de fapt nereale. Astfel, deşi se poate susţine
existenţă unei situaţii ca aspect general, aceasta nu îşi găseşte corespondent având în
vedere inexistenţa plângerilor în respectivul domeniu. Deşi, în fapt, situaţiile respective
există, inacţiunea victimei percepută într-un context general şi coroborată cu lipsa
revendicărilor privind faptele încălcate poate implica o concluzie negativă privind aceea
tipologie de cazuri. Acest argument poate fi apoi invocat în defavoarea existenţei acelei
tipologii. În acest context, în procesul de interacţiune socială, un rol important îl joacă şi
organizaţiile nonguvernamentale de apărare a drepturilor omului. Politicile acestor
organizaţii sunt îndreptate spre individ, în sensul intervenţiei şi sprijinului în apărarea
drepturilor victimei. În cele mai multe cazuri de discriminare în care sunt implicaţi romi,
Acest Capitol este realizat în baza informaţiilor din lucrarea realizată în cadrul Consiliului Europei de Comisia
Europeană împotriva Rasismului şi Discriminării-ECRI, “Exemples of Good Practices: Specialised bodies to combat
racism, xenophobia, antisemitism and intolerance at national level”, Strasburg, 1996 şi pe site-ul oficial al ECRI la
adresa: http://www.ecri.coe.int (accesat 8 ianuarie 2002)
113 Vezi Consiliul Europei, Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei, Compilaţie a Recomandărilor
Generale, Strassbourg, ianuarie 2001, Recomandarea de Politică Generală nr.2 mecanisme specializate pentru
combaterea rasismului, antisemitismului şi intoleranţei la nivel naţional, Strasburg, pag. 17.
62
112

ONG-urile de drepturile omului au intervenit în sensul asistenţei şi reprezentării romilor.
Experienţa a demonstrat că este adesea extrem de dificil, iar în practică aproape imposibil,
să se probeze că prejudecăţile rasiale sunt motivaţia (sau cauza) discriminării. Probleme
legate de probare apar în general atunci când nu există martori la un incident, sau când
adunării în cauză i se dă un nume neautentic, ca "petrecere privată", "casă plină" sau "doar
pentru membri". Principalul obstacol în calea remedierii este lipsa unei reglementări care să
interzică şi să sancţioneze explicit conduita care are ca efect o discriminare directă sau
indirectă.
Dar, neîncrederea şi teama căii confruntaţionale a determinat nu de puţine ori ca
romii să renunţe la valorificarea dreptului încălcat. Puse în balanţă, renunţarea la dreptul de
a face plângere şi utilizarea unui mijloc judiciar cu riscul timpului îndelungat şi al
posibilităţilor materiale limitate, au determinat totuşi ONG-urile romilor să aleagă cea din
urmă variantă. Romii au obţinut chiar şi în faţa instanţelor de judecată repararea
prejudiciului suferit prin interzicerea accesului la servicii publice sau bunuri. Atingerea
onoarei sau reputaţiei unei persoane, demnitatea umană au aceeaşi relevanţă din prisma
drepturilor fundamentale ale omului, indiferent de culoare, apartenenţa la o rasă, etnie sau
categorie socială.
Relevant însă în sancţionarea discriminării este pe de o parte existenţa la nivel
naţional a unei legislaţii specifice şi a unui mecanism specializat care să implementeze
efectiv prevederile normative anti-discriminatorii. Pe de altă parte, existenţa acestor
instrumente legale este insuficientă, în măsura în care nu sunt funcţionabile. Aceste
mecanisme ar trebui să îndeplinească şi un rol de mediere, de consultanţă şi asistenţă a
victimelor. Acest rol poate preîntimpina inacţiunea victimei şi determina doar în ultima
instanţă alegerea căilor judiciare. Mai mult, comisii, inspectorate sau comitete specializate
în anumite domenii de activitate ar trebui să fie împuternicite cu competenţe de a sancţiona
discriminarea în domeniul lor de activitate. Un exemplu în acest sens poate fi Inspectoratul
pentru Protecţia Consumatorului sau Inspectoratul privind Comerţul din diferite ţări, precum
Ungaria sau Cehia. Organismele care au puterea de a face recomandări în sensul ajustării
legislaţiei în acest sens au un rol esenţial. Exemple pozitive privind existenţa unor
asemenea mecanisme specializate întâlnim în ţări vest europene dar şi în centrul şi estul
Europei.
Existenţa unei legislaţii anti-discriminatorii şi a unui mecanism specializat pentru
sancţionarea discriminării este strâns legată de modul în care aceste mecanisme sunt
constituite, de competenţa şi puterile acestora, de modul în care se asigură accesul efectiv
al unei persoane la acest organism. Oferă un asemenea organism posibilitatea medierii
părţilor, include o procedură judiciară, poate efectua o testare (investigare) a discriminării,
poate acorda consultaţii sau asistenţă victimelor, poate sancţiona prin acordarea de amenzi
etc. ?
În secţiunea următoare sunt prezentate mecanisme specializate de combatere a
discriminării din diferite ţări, constituind practici pozitive în domeniul prevenirii şi combaterii
discriminării.
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VI.3. COMISIA PENTRU EGALITATE RASIALĂ (CER) DIN MAREA BRITANIE
Comisia pentru Egalitate Rasială a fost înfiinţată prin Actul Relaţiilor Rasiale din
1976, care include discriminarea bazată pe culoare, rasă, naţionalitate, cetăţenie şi origine
naţională sau etnică a unei persoane. Comisia îşi desfăşoară activitatea independent faţă
de Guvern şi este condusă de Comisari numiţi de Secretariatul Central, şi este sprijinită de
toate partidele politice majore.
Sarcinile sale se împart în trei categorii: să îşi desfăşoare activitatea spre
eliminarea discriminării; să promoveze egalitatea de oportunităţi şi relaţiile bune între
persoane aparţinând unor grupuri rasiale diferite; să monitorizeze aplicarea Actului Relaţiilor
Rasiale şi, la cererea Secretarului de Stat sau atunci când consideră necesar, să elaboreze
şi să depună la Secretariatul de Stat propuneri pentru amendarea ei. Funcţiile Comisiei sunt
următoarele:
- Investigaţii oficiale: Comisia poate desfăşura investigaţii oficiale din proprie iniţiativă şi
trebuie să le desfăşoare, dacă i se cere din partea Secretarului de Stat. Aceste investigaţii
pot fi desfăşurate în vederea atingerii oricărui scop legat de îndatoririle Comisiei. Actul din
1976 stabileşte condiţiile de desfăşurare a acestor investigaţii - de exemplu, în anumite
circumstanţe, Comisia are puterea de a înmâna oricărei persoane o notificare prin care să îi
ceară să îi pună la dispoziţie informaţii relevante, ori sub formă de documente, ori ca
mărturii verbale. În urma (sau în timpul) unei investigaţii oficiale, Comisia poate recomanda
oricărei persoane să efectueze schimbări în practici sau proceduri, în scopul promovării
egalităţii de oportunităţi şi/sau bunelor relaţii dintre persoane de rase diferite. Dacă, în
timpul unei investigaţii oficiale, Comisia constată o încălcare a Actului Relaţiilor Rasiale,
aceasta este împuternicită să îi emită persoanei în cauză o notificare de ne-discriminare,
prin care să îi solicite să nu mai încalce prevederile specifice ale Actului. Apoi, persoanei i
se cere să informeze Comisia şi persoanele în cauză (ex. angajaţii) asupra măsurilor pe
care i-a întreprins pentru a se pune în conformitate cu Actul. Receptorul unei asemenea
notificări trebuie să fie informat în avans de intenţia comisiei, respectiv faptul că aceasta are
în vedere să îi servească notificarea, şi are dreptul să apeleze împotriva cerinţelor din
notificare. Notificările de ne-discriminare, o dată ce rămân definitive, sunt trecute într-un
registru de notificări de ne-disciminare păstrat de Comisie. Acest registru este deschis spre
inspecţie şi copiere. Importanţa unei notificări de ne-discriminare este aceea că, o dată ce
rămâne definitivă, dacă receptorul persistă în comiterea faptei ilegale în următorii cinci ani,
Comisia poate demara proceduri pentru obţinerea unei hotărâri sau a unui ordin în acest
sens. În cazurile în care discriminarea persistă, Comisia poate urmări obţinerea unei
hotărâri sau a unui ordin de la o instanţă judecătorească districtuală sau de la primpreşedintele districtului, dacă faţă de o persoană căreia i-a fost emisă o notificare de antidiscriminare (în ultimii cinci ani) sau împotriva căreia o instanţă sau un tribunal a luat o
hotărâre, există posibilitatea să încalce Actul dacă nu este constrânsă.
-Puteri în privinţa practicilor şi anunţurilor discriminatorii, şi a presiunilor şi
instrucţiunilor pentru discriminare: Comisia are competenţe şi funcţii speciale în legătură
cu prevederile Actului referitoare la practicile şi anunţurile discriminatorii, şi la presiunile şi
instrucţiunile pentru discriminare. Procedurile legale privind contravenţiile pot fi iniţiate
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numai de către comisie. În aceste cazuri, Comisia se poate folosi şi de procedurile de
investigare oficială şi notificare de ne-discriminare.
-Asistenţa: Oricine crede că a suferit o discriminare rasială are dreptul la acces direct la
instanţe sau tribunale în vederea obţinerii de remedii. Comisia îi poate ajuta pe reclamanţi
punându-i în legătură cu alte agenţii care să le acorde consultanţă (avocaţi, sindicate etc.),
sau are puterea de a-i ajuta direct în cazurile în care este implicată o chestiune de principiu
sau dacă reclamantul, din vreun motiv, nu poate continua cazul fără ajutor. În asemenea
cazuri, Comisia poate oferi asistenta, urmări ajungerea la o înţelegere sau oferi reprezentare ori
asistenţă legală. Dacă o persoană face o cerere scrisă către Comisie pentru asistenţă în privinţa
cazului ei, Comisia este obligată ca, în timp de două luni de la primirea cererii, să o analizeze, să
decidă dacă o finanţează sau nu şi să informeze persoana despre decizia pe care a luat-o.
-Oferirea de informaţii şi consultanţă: Comisia pentru Egalitate Rasiala acordă informaţii
şi consultanţă unei varietăţi de agenţii, despre cum să evite discriminarea şi să promoveze
egalitatea de oportunităţi (ex.consilii de instruire şi de iniţiativă, autorităţi locale,
departamente de locuinţe, angajatori, autorităţi sanitare şi din învăţământ, poliţia, comisia
publică);realizeaza rapoarte bazate pe investigaţii oficiale specifice sau pe studii şi anchete
mai largi; Informează membrii parlamentului, partidele politice, organizaţii şi instituţii naţionale
şi, nu în ultimul rând, mass-media despre activităţile sale.
-Coduri de practică şi ghiduri: Comisia poate emite coduri de practică cuprinzând
îndrumări pentru eliminarea discriminării şi promovarea oportunităţilor de sanse egale şi
bunelor relaţii între persoane de rase diferite. Aceste coduri de practică intră în vigoare
după aprobarea lor de către Parlament şi Secretariatul Central. De asemenea, Comisia mai
oferă îndrumări referitoare la domenii specifice (de exemplu, cum se aplică Actul Relaţiilor
Rasiale la anunţurile de angajare, cum se aplică acesta la activitatea agenţilor imobiliari etc.).
-Asistenţa pentru organizaţii: Comisia poate oferi asistenţă financiară sau de orice alt fel
oricărei organizaţii care, în opinia Comisiei, se ocupă cu promovarea egalităţii de
oportunităţi şi relaţiilor bune între persoane de rase diferite. De exemplu, acorda finantari
celor 102 Consilii pentru Egalitate Rasială care activează la nivel local pe intreg teritoriul
Marii Britanii. Aceste Consilii sunt conduse de reprezentanţi ai grupurilor comunitare,
organizaţii voluntare şi statutare şi indivizi care le sprijină scopurile.115
VI.4 COMISIA PENTRU TRATAMENT EGAL DIN OLANDA
Comisia pentru Tratament Egal este o organizaţie profesionistă independentă. A
fost înfiinţată de guvern ca o organizaţie la care indivizii se pot adresa pentru ajutor prin
plângeri referitoare la tratament inegal. Comisia analizează plângerile pe care le primeşte
pentru a stabili dacă s-au încălcat reglementările privind tratamentul egal şi se ocupă atât
cu plângerile de discriminare "directă", cât şi "indirectă".
Pentru detalii privind Comisia pentru Egalitate Rasială la pagina de web a Comisiei la adresa
http://www.open.gov.uk/cre/crehome.htm; de asemenea Romani CRISS, D. Gergely, “Practici Pozitive privind
mecanisme specializate în combaterea discriminării: Marea Britanie şi România”, Romani CRISS, 2002; vezi
Consiliul Europei, ECRI, Exemples of “Good Practices”: Specialised bodies to combat racism, xenophobia,
antisemitism and intolerance at national level”, Strasburg, CRI(99)43, septembrie 1996.
115
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- Procedura de plângere: Indivizii care consideră că au fost trataţi inegal, pot depune o
plângere la Comisa pentru Tratament Egal. De asemenea, un individ poate mandata o
persoană pentru a-l reprezenta în ceea ce priveşte procedurile în faţa Comisiei. Acesta
poate fi o rudă, un sindicat, sau un grup de presiune, cum ar fi o organizaţie nonguvernamentală, care va acţiona drept "reprezentant autorizat" şi va continua procedurile în
numele individului în cauză. Cu toate acestea, numirea unui "reprezentant autorizat" nu
înseamnă că individul poate rămâne anonim. Şi grupurile de presiune pot depune plângeri
la Comisie, în mod independent. Cu toate acestea, ele pot depune plângeri doar dacă sunt
organizaţii sau societăţi înfiinţate oficial pentru a promova interesele oamenilor cărora li se
aplică reglementările privind tratamentul egal. Consiliile de Lucru şi Comitetele de Serviciu
pot şi ele să depună plângeri la Comisie, însă plângerile lor trebuie să vizeze tratamentul
egal din cadrul propriilor organizaţii sau companii.
După depunerea unei plângeri, aceasta este verificată preliminar de către
Comisie pentru a se vedea dacă poate fi analizată. Victima şi presupusul discriminator sunt
audiaţi şi fiecărei părţi i se dă şansa să răspundă la punctul de vedere al celuilalt. Comisia
poate, de asemenea, să ceară unor "părţi terţe", cum ar fi martorii, să dea informaţii despre
caz. Procedura este gratuită şi nu necesită existenţa unui avocat.
O dată ce au fost strânse îndeajuns de multe informaţii, investigaţia se încheie şi
se ţine o audiere, care durează de obicei în jur de o oră. Ambele părţi depun mărturie în
cadrul ei şi pot aduce şi experţi. Comisia poate chestiona ambele părţi şi să le compare
punctele de vedere. După audiere, Comisia discută cazul în şedinţă închisă. Ajunge la o
hotărâre în maxim opt săptămâni. În hotărâre se specifică dacă au fost încălcate
reglementările şi dacă reclamantul a fost victima unei discriminări. Hotărârea Comisiei este
importantă, însă nu obligă din punct de vedere legal. Nu poate forţa partea care este
vinovată de discriminare să se supună hotărârii. Însă, în practică, hotărârile sale sunt de
obicei respectate şi îndeplinite.
După adoptarea unei hotărâri, Comisia urmăreşte de obicei evoluţia cazului.
- Evaluarea de acţiuni: Angajatorii sau organizaţiile îşi pot depune la Comisie propriile
reglementări, cerând să se evalueze dacă acestea sunt în acord sau nu cu reglementările
legale. Aceste cereri se numesc cereri de "evaluare a acţiunilor proprii ale cuiva".
VI.5 COMISIA FEDERALĂ ELVEŢIANĂ ÎMPOTRIVA RASISMULUI
Comisia impotriva Rasismului a fost înfiinţată de guvernul elveţian, în august
1995, pentru a investiga discriminarea rasială, a încuraja o mai bună înţelegere între
persoane de etnii sau religii diferite, a combate toate formele de discriminare rasială directă
sau indirectă şi acordă o atenţie specială prevenirii, ca modalitate de a-şi face activităţile
eficiente. Principalele sarcini ale Comisiei includ:
- activităţi de consultare: Acorda consultanţă şi sprijină autorităţile federale, în special în
privinţa legislaţiei şi aplicării prevederilor legale, alături de elaborarea de politici şi rapoarte.
De asemenea, oferă asistenţă şi consultanţă indivizilor, în legatură cu rolul său de mediere.
- activităţi de investigare şi analiză: Analizează discriminarea rasială dintr-o perspectivă
academică şi etică, alături de situaţia din teren şi impactul ei asupra indivizilor şi societăţii.
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Preşedintele Comisiei Federale împotriva Rasismului mai desfăşoară şi funcţia de
Avocat al Poporului împotriva rasismului. Acesta primeşte plângeri de la indivizi care susţin
că au fost victime ale rasismului. Informează clienţii despre drepturile lor legale; Prezintă
cazuri în faţa autorităţilor relevante; Comisia are posibilitatea să intervină direct împreună
cu autorităţile în cazurile speciale.
- activităţi comune: Colaborează cu autorităţile federale, cantonale şi locale, şi cu
organizaţii şi grupuri care se ocupă cu combaterea rasismului.
- activităţi operaţionale: Comisia desfăşoară activităţi de relaţii cu publicul şi sprijin, şi
organizează campanii de conştientizare şi prevenire60.
VI.6 CENTRUL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII ETNICE DIN NORVEGIA
Mandatul Centrului pentru Combaterea Discriminării Etnice a fost aprobat oficial
prin Decret Regal în data de 11 septembrie 1998. "Centrul va oferi asistenţă juridică
indivizilor care sunt supuşi discriminării pe baza credinţelor lor religioase, culorii pielii, sau
originii naţionale ori etnice. Centrul va documenta şi monitoriza situaţia din prisma naturii şi
dimensiunii discriminării raportate. Centrul va fi înfiinţat sub forma unui organism public
administrativ cu autorizaţii specifice sub numele de Centrul pentru Combaterea Discriminării
Etnice. Acesta va fi un serviciu naţional care va sta la dispoziţia oricui din ţară".
Principalul obiectiv al Centrului pentru Combaterea Discriminării Etnice este să
asigure indivizilor protecţie împotriva faptelor de natură discriminatorie. Va aborda cazurile
de discriminare, după cum au fost ele definite mai sus, de oriunde din ţară, indiferent dacă
cel responsabil de presupusa faptă discriminatorie este o persoană privată sau o instituţie,
agenţie, birou oficial etc. Acest serviciu va fi disponibil persoanelor care locuiesc în
Norvegia. Cazurile pot fi depuse şi de reprezentanţi ai indivizilor, de exemplu, de către un
grup de interese, organizaţie ne-guvernamentală sau asociaţie naţională care activează
împotriva discriminării.
- Activitate de consiliere juridică: Conform Secţiunii 218, paragraf 6, din Actul Curţii de
Justiţie nr. 5, din data de 13 august 1915, Centrul va oferi gratuit consiliere juridică prin:
acordarea de asistenţă şi consultanţă -sfaturi şi îndrumări, trimiterea cererilor de asistenţă
către organul oficial corespunzător, asistarea în pregătirea reprezentării legale şi a
negocierii. Centrul nu poate să susţină propriu-zis un caz în instanţă. În cazurile în care s-ar
putea stabili un precedent legal, Centrul poate acoperi cheltuielile de angajare a unui avocat
care să susţină cazul în instanţă.
- Documentare şi alte activităţi: Centrul va documenta şi monitoriza situaţii în privinţa
naturii şi dimensiunii oricărei fapte discriminatorii raportate. Alte activităţi ale Centrului:
înregistrarea anchetelor şi monitorizarea; compilarea de documentaţie referitoare la
discriminare; elaborarea de rapoarte anuale despre natura şi dimensiunea discriminării;
lucrul împreună cu părţile relevante în vederea prevenirii discriminării; înaintarea de
propuneri pentru acţiuni sau măsuri care pot preveni discriminarea în societatea
norvegiană.
Vezi Consiliul Europei, ECRI, Exemples of “Good Practices”: Specialised bodies to combat racism, xenophobia,
antisemitism and intolerance at national level”, Strasburg, septembrie 1996.
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Centrul va fi condus de un comitet de conducere, numit de Rege în Consiliu.
Comitetul de conducere va avea şapte membri şi trei membri adjuncţi proveniţi de la
organizaţii de drepturile omului şi anti-discriminare, birouri de avocatură, afaceri şi industrie,
poliţie şi autorităţi de urmărire penală sau din alte sfere considerate relevante pentru
activităţile Centrului. 117
VI.7 CENTRUL PENTRU OPORTUNITĂŢI EGALE ŞI LUPTA ÎMPOTRIVA
RASISMULUI DIN BELGIA
Acest Centru a fost înfiinţat prin lege în 1993, cu sprijin din partea Parlamentului
şi Guvernului şi în urma propunerii Comisariatului Regal pentru Politici de Imigraţie. Scopul
său este să promoveze oportunităţile egale şi să combată toate formele de discriminare,
excludere, restricţie sau preferinţă bazate pe rasă, culoare, descendenţă, origine sau
naţionalitate. Centrul are caracter judiciar şi îşi desfăşoară atribuţiile în mod imparţial şi
independent. Mandatul său, stabilit de legea din 15 februarie 1993, este definit astfel:
- să adreseze opinii şi recomandări către autorităţile publice pentru îmbunătăţirea
reglementărilor în vigoare din acest domeniu; -să adreseze recomandări autorităţilor publice
şi persoanelor particulare bazate pe rezultatele studiilor şi cercetărilor pe care le-a
desfăşurat; - să ajute orice persoană care apelează la Centru pentru a-şi consulta drepturile
şi obligaţiile. Persoana trebuie să fie ajutată să obţină informaţii şi sfaturi despre
respectarea drepturilor protejate de lege; - să demareze acţiuni legale în cazurile în care
legea din 30 iulie 1981 privind interzicerea anumitor fapte motivate de rasism sau xenofobie
este încălcată; - să ofere sprijin şi îndrumare instituţiilor, organizaţiilor şi celor care oferă
asistenţă juridică; - să producă şi să pună la dispoziţie orice documentaţie relevantă faţă de
munca sa; - să desfăşoare orice altă sarcina care i-a fost încredinţată de orice autoritate
publică.
Acţiunile întreprinse de Centru includ:
- Stabilirea de reţele locale: Centrul a înfiinţat o unitate a cărei sarcină este să stabilească
grupuri care să cuprindă toate organele locale în cauză (autorităţi locale, asociaţii, comitete
de cartier etc.). Această reţea doreşte să vină în sprijinul acţiunilor asociaţiilor şi să
încurajeze contactele şi cooperarea reciprocă. Pentru a crea o reţea cât mai extinsă,
unitatea abordează această chestiune pe două planuri: iniţiază contacte cu asociaţii de
luptă împotriva rasismului şi discriminării în vederea folosirii experienţei lor şi a cunoaşterii
locale şi pentru a desfăşura acţiuni comune, şi încurajează asociaţiile să ia legătura eleînsele cu Centrul. Au fost stabilite birouri locale "de vigilenţă" care lucrează cu populaţia, în
care sunt cuprinse autorităţile locale, asociaţii, comitete de cartier etc., în vederea evaluării
şi anticipării problemelor la nivel local.
- Serviciu de informare a publicului larg: Centrul acordă o mare importanţă contactelor
cu publicul larg. A înfiinţat o linie telefonică gratuită prin care se oferă informaţii publicului
despre Legea din 1981 referitoare la eliminarea rasismului şi xenofobiei, se răspunde la
orice întrebare privind acest subiect şi se îndrumă oamenii către serviciul corespunzător

117 Pentru detalii privind Centrul pentru Oportunităţi Egale şi lupta împotriva Rasismului vezi http://www.antiracisme.be.
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pentru obţinerea de ajutor. De asemena, această formă de dialog reprezintă şi o importantă
sursă de informaţii pentru Centru.
- Monitorizarea situaţiei: Pe baza informaţiilor adunate prin contactele cu organizaţii locale
şi cu publicul, Centrul poate să îşi formeze o imagine completă şi clară despre evoluţia
situaţiei din prisma rasismului şi discriminării, să determine care sunt acţiunile potrivite
pentru a veni în răspunsul problemelor evidenţiate (ex. studii, intervenţii locale, conciliere),
să recurgă la justiţie acolo şi atunci când este necesar.
- Monitorizarea legislaţiei: Centrul monitorizează aplicarea anumitor prevederi legislative,
în special Legea din 30 iulie 1981 cu privire la eliminarea faptelor motivate rasial.
- Mediere şi asistenţă legală: Centrul are competenţa să asiste asociaţiile sau indivizii
victime sau martori ai unor acte rasiale sau de discriminare. Există asistenţi sociali şi
avocaţi disponibili pentru a oferi informaţii, a înregistra plângerile,a analiza situaţia, a
îndruma persoanele către alte servicii, a juca rolul de mediator sau pentru a lua în
considerare posibile acţiuni juridice.
- Conştientizare şi instruire: Centrul a continuat munca iniţiată de Comisariatul Regal
pentru Politici de Imigraţie, care a desfăşurat un proiect care viza crearea unui dialog şi a
unei înţelegeri mai bune între populaţia de imigranţi şi personalul instiuţiilor de drept şi
ordine şi al penitenciarelor, funcţionarii publici şi pompierii. Centrul a adaptat acest prgram
şi îl continua prin instruirea în şcoli sau centre de instruire a personalului care urmează să
desfăşoare aceste profesii, în strânsă colaborare cu instructorii şi profesorii.
- Promovarea de oportunităţi egale: Având în vedere popularitatea în creştere a
mişcărilor extremiste, Centrul desfăşoară analize a situaţiilor de sărăcie şi neajunsuri şi cum
influenţează acestea sentimentele rasiste şi xenofobe din comunitate. Acordă o atenţie
deosebită zonelor mai sărace din oraşele mari.
- Observarea politicilor de imigraţie: Centrul continuă şi dezvoltă misiunea desfăşurată
anterior de Comisariatul Regal pentru Politicile de Imigraţie, în special în domeniile
angajării, locuinţelor, educaţiei, tineretului, sănătăţiii, situaţiei femeilor imigrante, dimensiunii
europene şi cooperării şi dezvoltării.
- Misiuni specifice încredinţate Centrului de autorităţi publice: Autorităţile publice i-au
încredinţat Centrului mai multe misiuni specifice, în cadrul cărora acesta joacă rolul de
coordonare, asistenţă tehnică şi continuare (coordonare pentru combaterea traficului
internaţional de fiinţe umane; coordonare pentru combaterea absenteismului;
managementul Fondurilor de Stimulare pentru politica de imigraţie).
- Serviciul de documentare: Centrul include un serviciu de documentare specializat în
domeniul rasismului şi a politicilor de imigraţie, care este accesibil asociaţiilor, autorităţilor
locale şi publicului larg (profesori, studenţi, cercetători).118

118Idem
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VI.8 OMBUDSMAN-UL ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII ETNICE DIN SUEDIA
Instituţia Ombudsman-ului datează din 1809. Iniţial, ea a reprezentat instrumentul
Parlamentului Suedez prin care supraveghea respectarea legilor şi ordonanţelor de către
judecători, funcţionari publici şi ofiţeri de armată. În prezent, există patru Avocaţi ai
Poporului Parlamentari, fiecare având câte o sferă de supraveghere separată. Ei sunt aleşi
de Parlament pe perioade de patru ani şi raportează Parlamentului, însă se bucură de
autonomie totală faţă de acesta, care nu are dreptul să dea directive.
În prezent, cinci avocaţi ai poporului suplimentari sunt numiţi de către guvern:
Ombudsman pentru Consumatori, Ombudsman pentru Oportunităţi Egale, Ombudsman
împotriva Discriminării Etnice şi Ombudsman pentru Persoane cu Handicap.
Biroul Avocatului Poporului împotriva Discriminării Etnice (DO) a fost stabilit de
către Parlament în data de 1 iulie 1986 prin Legea împotriva Discriminării Etnice. Potrivit
legii, DO va lucra pentru combaterea discriminării etnice în viaţa profesională şi celelalte
sfere ale vieţii sociale. Făcând aceasta, DO va contracara rasismul şi xenofobia. Sarcinile
DO, care lucrează independent faţă de guvern sau parlament, sunt următoarele:- îi va ajuta,
prin oferirea de sfaturi sau prin alte metode similare, pe cei care au suferit de discriminare
rasială să îşi exercite drepturile; - va instiga, prin discuţii cu autorităţi, companii şi organizaţii,
cât şi prin activităţi de modelare a opiniei publice şi diseminare de informaţii, luarea de
măsuri împotriva discriminării etnice; - va prezenta guvernului propuneri privind amendamente constituţionale şi alte măsuri vizând combaterea discriminării etnice.
Dacă un angajator tratează diferit un candidat la un loc de muncă sau un angajat
din cauza rasei sale, culorii pielii, originii naţionale sau etnice sau credinţei religioase, DO
a fost în măsură, încă din 1 iulie 1994, să reprezinte acea persoană în faţa Tribunalului
Muncii. Acest fapt este condiţionat de un număr de factori: unul este ca acel individ să nu
fie reprezentat de sindicatul sau organizaţia sa profesională, altul este ca acel caz să fie
important din raţiuni de principiu sau că există motive speciale pentru ca DO să îşi exercite
rolul.
Mai mult, toţi angajatorii sunt obligaţi ca, la cererea DO, să participe la discuţii şi
să ofere informaţiile necesare activităţii DO privind relaţia anagajatorului cu candidaţii la o
slujbă sau cu angajaţii. Există, în plus, o cerinţă generală faţă de autorităţi de a participa la
discuţiile convocate de DO şi, în limita competenţelor lor, să ofere asistenţa cerută de DO.
DO îi informează pe aplicanţi despre metodele legale şi practice de recurs
disponibile. Atunci când consideră de cuviinţă, DO contactează partea opusă şi cercetează
cauza pentru obţinerea unui remediu sau clarificarea neînţelegerilor. De asemenea, poate
contacta asociaţii profesionale, persoane în poziţii superioare. Dacă o cauză este raportată
poliţiei, DO urmăreşte maniera în care ea este tratată de către poliţie şi procurorul în cauză.
Formându-şi legături cu organizaţii influente din societate, DO urmăreşte să
convingă aceste instituţii să facă mai mult, pentru a combate discriminarea etnică,
xenofobia şi rasismul, decât ar fi făcut în mod normal. În acest scop, DO întreţine contacte
cu, de exemplu, parteneri din piaţa forţei de muncă, asociaţii profesionale, asociaţii
religioase, forţele armate, poliţia, agenţiile guvernării centrale şi alte instituţii şi organizaţii
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similare. Mobilizarea tuturor forţelor de bine din societate, în acest fel, este una din sarcinile
cele mai importante şi urgente ale DO. O atenţie specială este acordată situaţiei saami-ilor
(lapps-ilor) şi romilor/ţiganilor din Suedia.119
VI.9 CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRMINĂRII ÎN ROMÂNIA
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, constituit în conformitate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. Consiliul
are rolul de a implementa principiul egalităţii între cetăţeni, prevăzut în Constituţia
României, în legislaţia internă în vigoare şi în documentele internaţionale la care România
este parte. În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul îşi desfăşoară activitatea în mod
independent, fără ca aceasta să fie îngrădită sau influenţată de către alte instituţii sau
autorităţi publice.
Consiliul propune Guvernului proiecte de acte normative în domeniul său de
activitate; avizează proiectele de acte normative care au ca obiect exercitarea drepturilor şi
a libertăţilor, în condiţii de egalitate şi nediscriminare; colaborează cu autorităţile publice
competente în vederea armonizării legislaţiei interne cu normele internaţionale în materia
nediscriminării; colaborează cu autorităţile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice
pentru asigurarea prevenirii sancţionării şi eliminării tuturor formelor de discriminare;
urmăreşte aplicarea şi respectarea, de către autorităţi publice, persoanele fizice şi juridice,
a dispoziţiilor normative ce privesc prevenirea sancţionării şi eliminării tuturor formelor de
discriminare; primeşte petiţii şi sesizări privind încălcarea drepturilor omului, dispoziţiilor
normative referitoare la principiul egalităţii şi nediscriminării, de la persoanele fizice,
organizaţii neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului, alte persoane
juridice, instituţii publice, le analizează, adoptă măsurile corespunzătoare şi comunică
răspunsul în termenul prevăzut de lege.
De asemenea, Consiliul colaborează cu organizaţiile neguvernamentale, care au
ca scop protecţia drepturilor omului; elaborează studii şi cercetări privind respectarea
principiului egalităţii şi nediscriminării, pe care le prezintă Guvernului şi le dă publicităţii;
editează publicaţii în materie; constată şi sancţionează contravenţiile prevăzute de
Ordonanţa Guvernului nr.137/2000.120

Pentru detalii privind Ombudsman-ul împotriva Discriminării Etnice din Suedia vezi site-ul oficial al
Ombundsman-ului la http://www.do.se; vezi Consiliul Europei, ECRI, Exemples of “Good Practices”: Specialised
bodies to combat racism, xenophobia, antisemitism and intolerance at national level, Strasburg, septembrie 1996.
120 Citat din Hotărârea de Guvern nr.1194/2001, privind Constituirea Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării, Monitorul Oficial al Romaniei, Nr.792 din 12.12.200, vezi la adresa http://www.publicinfo.ro.
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VI.A Concluzii vs. Scurte Analize
Mecanismele specializate în combaterea discriminării sunt, cu siguranţă, un element
definitoriu în aplicarea prevederilor legislative privind eliminarea tuturor formelor de discriminare. Ca principale organisme de implementare a unor asemenea legi, aşa cum reiese din
prezentarea Comisiilor din Anglia, Olanda, Belgia, Norvegia etc., acestea îndeplinesc şi un
rol de mediere al părţilor. Mai mult, acestea prevăd proceduri judiciare ce presupun audierea
ambelor părţi, apelarea la probe, experţi sau martori. Toate aceste proceduri nu presupun
angajarea unui avocat. Investigarea „ex officio” este un element pozitiv, iar acordarea de
asistenţă şi consultanţă victimelor este un real progres. Persoane lipsite de o educaţie juridică
pot beneficia de asistenţa acestor Comisii, iar in unele state pot obţine sprijin în introducerea
şi susţinerea unei acţiuni civile în justiţie. În Belgia, Centrul pentru Oportunităţi Egale şi
Combaterea Rasismului poate introduce orice acţiune în justiţie, care se încadrează în sfera
de aplicabilitate a legii privind sancţionarea unor acte motivate de rasism sau xenofobie.
Lipsa de încredere în autorităţi, a determinat de multe ori ca victime aparţinând
minorităţii romilor să nu depună plângeri privind încălcarea drepturilor lor. Posibilitatea
mecanismelor specializate de combatere a discriminării, de a se constitui în prima instanţă
ca organism de mediere reprezintă elementul care ar putea determina încurajarea victimei
în a reclama discriminarea. În Belgia, de exemplu, în 1999 dintr-un total de 1.119 cazuri de
discriminare sesizate către Centrul de Oprtunitati Egale, doar 6% din cazuri au fost preluate
în instanţele judecătoreşti, în vreme ce 46% din cazuri au fost rezolvate prin mediere, restul
fiind direcţionate pentru o mai bună soluţionare către alte servicii de resort. Proceduri de
mediere sunt prevăzute în ceea ce priveşte Comisia pentru Egalitate Rasială din Anglia,
Centrul de Oportunităţi Egale şi Combaterea Rasismului din Belgia, Comisia pentru
Tratament Egal din Olanda, Avocatul Poplorului împortriva Discriminării Etnice din Suedia,
Comisia Federală Elveţiană împotriva Rasismului. Alte asemenea mecanisme nu prevăd,
din păcate, proceduri de mediere, dar includ posibilitatea acordării de consultaţii şi asistenţă
victimelelor discriminării.
Asemenea comisii pot sancţiona discriminarea. Comisia pentru Egalitate Rasială
din Anglia, în urma investigaţiilor efectuate, poate emite un ordin de conformare (compliance
notice) autorităţilor care nu îşi îndeplinesc sarcinile privind combaterea discriminării şi poate
cere executarea judecătorească a ordinului de conformare. De asemenea poate emite un
ordin de încetare a practicii discriminatorii privind persoanele fizice. În Olanda, Comisia pentru
Tratament Egal pronunţă hotărâri în cazurile în care este sesizată.121 În România, Consiliul
Naţional pentru Combaterea Discriminării constată şi sancţionează faptele de discriminare.
Având în vedere rolul organizaţiilor non-guvernamentale de apărare a dreptruilor
omului, posibilitatea mandatării acestora de către victime este deosebit de importantă. În
legislaţiile statelor vest europene şi, recent, şi în cele din centrul şi sud-estul Europei, legislaţia
anti-discriminatorie include posibilitatea organizaţiilor de a reprezenta victimele discriminării.
121 “Curtea Supremă de Justiţie olandeză a decis într-un caz în care era implicat organul predecesor al Comisiei
pentru Tratament Egal că o hotărâre judecătorească nu poate contrazice o hotărâre a comisiei, decât în cazuri
extrem de bine întemeiate.”; Eugen Crai, Discriminare: soluţii şi implementare - apărarea drepturilor, sarcina probei
şi sancţiuni - Comparaţie între CNCD şi organisme omoloage din străinătate, 2002, nepublicat.
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Din perspectiva legislaţiei internaţionale în materia discriminării, Directiva 43/2000
a Consliului Uniunii Europene prevede inversarea sarcinii probei în faţa unui tribunal sau a
altei autorităţi competente (n.n.mecanisme specializate) atunci când persoanele care se
consideră a fi nedreptăţite de faptul că principiul tratamentului egal nu a fost aplicat şi în cazul
lor, prin fapte în urma cărora se poate spune că a avut loc un caz de discriminare directă
sau indirectă.122 De asemenea, Statele membre ale Uniunii Europene, ca şi statele candidate
la UE, vor trebui să desemneze un organism sau organisme pentru promovarea tratamentului
egal al tuturor persoanelor, fără discriminare pe criteriul originii rasiale sau etnice. Aceste
organisme vor avea ca scop apărarea drepturilor omului şi vor oferi asistenţă independentă
victimelor discriminării în depunerea plângerilor lor cu privire la cazurile de discriminare,
fără a prejudicia drepturile victimelor şi ale asociaţiilor, organizaţiilor sau altor entităţi legale,
vor realiza monitorizări independente a discriminării, vor publica rapoarte independente şi
vor elabora recomandări cu privire la cazurile de discriminare.123
În Belgia, Finlanda, Irlanda, Olanda, Suedia şi Marea Britanie există organisme
specializate de tipul cerinţelor prevăzute în Articolul 13 al Directivei 43/2000.61 În alte nouă
state membre UE, există organisme care îndeplinesc unele cerinţe prevăzute de Directivă
dar competenţele acestora nu îndeplinesc în toatalitate prevederile Directivei62. Lipsa
competenţelor se referă în general la acordarea de asistenţă independenţa victimelor
discriminării în susţinerea plângerilor lor şi desfăşurarea unor investigaţii independente.
Între statele candidate, nu există un organism care să îndeplinescă cerinţele
Directivei. Doar în România a fost recent adoptată Ordonanţa 137/2000 care prevede
înfiinţarea unui organism specializat, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.
Este cunoscută existenţa instituţiei de tip Ombudsman63 ale cărei competenţe diferă de la
stat la stat. În unele state candidate, organisme care exercită funcţii prevăzute în Directivă
există, dar asemenător celor din statele membre, nu îndeplinesc întru-totul prevederile
Directivei 43. Neconcordanţa cu Directiva este legată de (lipsa) independenţa organismelor
şi de faptul că nu au competenţa de a reprezenta victimele discriminării.
Nouă state membre UE vor trebui, aşadar, fie să înfiinţeze un organism
specializat, fie să acorde competenţele cerute de Articolul 13 unui organism existent. În
acelaşi sens vor trebui să acţioneze şi statele candidate la Uniunea Europeană.64
Vezi Articolul 8 din Directiva 43/2000 privind implementarea principiului tratamentului egal al persoanelor
indiferent de originea lor rasială sau etnică, adoptată de Consiliului Uniunii Europene .
123 Vezi Articolul 13 din Directiva 43/2000 a Consiliului Uniunii Europene.
61 Vezi Per Johansson, Isabelle Chopin, “Racial, Ethnic and Religious Discrimination-A comparative analysis of
national and European Law”, ERRC, INTERIGHTS, MPG, August 2002.
62 Ibid.: Austria: Avocatul Poporului, Danemarka: consiliul pentru Egalitate Etnica, France: Înaltul Consiliu pentru
Integrare/Comisia Naţională Consultativă a Drepturilor Omului, Grecia: Ombudsman, Germania: Comisarul pentru
Străini, Italia: Comisia pentru Politici de Integrare, Luxemburg: Consiliul Naţional pentru Străini /Comisia Specială
Permanentă împotriva Discriminării Rasiale, Portugalia: Înaltul Comisar pentru Integrare şi Minorităţi, Spania:
Ombudsman (Avocatul Poporului).
63 Ibid.; În Cehia: Avocatul Public pentru Drepturi, Estonia: Consilierul Legal, Ungaria: Ombudsman pentru
Drepturile Civile, Ombudsman-ul Adjunct pentu Drepturi Civile şi Ombudsman-ul pentru Drepturile minorităţilor
Naţionale şi Etnice, Latvia nu are un Ombudsman, dar există Oficiul Naţional pentru Drepturile Omului şi
Inspectoratul de Stat al Muncii, Polonia: Ombudsman-ul pentru Drepturile Omului, România: Avocatul Poporului,
Slovenia: Ombudsman-ul pentru Drepturile Omului.
64 Ibid.
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ÎN LOC DE FINAL
Compilaţia de cazuri de discriminare etnică împotriva romilor, un proiect pilot cu
extindere pe viitor
Iniţial, această broşură s-a născut în urma sentimentelor de frustrare a unor romi,
fie victimă, fie avocat, în directă legatură cu situaţii şi cazuri în faţa instanţelor de judecată
privind discriminarea în accesul la locuri publice. Din acest punct de vedere, cerecetarea a
avut un punct de plecare, iniţial subiectiv, fiind scrisă ca o reflecţie a sentimentului umilitor a
unui funcţionar public internaţional de a fi victima a discriminării etnice şi de a fi în
imposibilitate, ca avocat, de a invoca suficiente motive în favoarea sancţionării discriminării
pentru a acorda depagubiri de către instanţa de judecată victimelor. În contextul în care un
mecanism specializat de combatere al discriminării ar fi probat discriminarea, inexistenţa
acestuia a îngreunat posibilităţile victimei de a obţine remediul dreptului încălcat.
Tocmai din aceste considerente au existat numeroase consultări privind grupul
ţintă al lucrării, relevanţa şi posibilul impact al acesteia. Organizaţiile romilor joacă un rol
fundamental în apărarea victimelor discriminării. Colaboratorii jurişti şi avocaţi ai acestor
organizaţii lucrează în mod permanent în apărarea drepturilor romilor. În schimb, experienţa
organizaţiilor romilor în probarea şi acţiunea juridică în domeniul discriminării în ţările din
centrul şi sud-estul Europei este relativ redusă. În acest sens, broşura înceacă să se
adresesze organizaţiilor şi persoanelor care acordă asistenţă legală victimelor discriminării.
Pe de o parte, broşura este un instrument util şi pentru Guverne. Din perspectiva
practicilor pozitive privind combaterea discriminării etnice şi a sistemelor juridice din diferite
state, această broşură este utilă în contextul implementării dispoziţiilor Directivei 43/2000.
Pe de altă parte, această broşură, realizată ca proiect pilot, nu se vrea a fi doar o
încercare izolată de a pune la un loc cazuri aflate în faţa instaţelor din diferite state. Accesul
la locurile publice este doar unul dintre aspectele în care discriminarea se manifestă
împotriva persoanelor aparţinând minorităţii romilor. Accesul egal la un loc de muncă,
accesul la bunuri şi locuinţe, libera circulaţie, accesul egal la justiţie, discriminarea din
partea autorităţilor sau poliţiei ar fi câteva domenii în care această cercetare s-ar putea
extinde.
O serie de publicaţii privind aspecte ale discriminării manifestate împotriva romilor
ar constitui o inţiativă a Punctului de Contact pentru Romi şi Sinti din cadrul OSCE/ODIHR
menită să contribuie la prevenirea şi combaterea discriminării faţă de romi în statele
membre ale OSCE.
Mai mult, există o legatură directă între prezenta broşură şi proiectele derulate de
organizaţii ne-guvernamentale ale romilor. În acest sens, Romani CRISS, cu suportul
financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei, derulează în prezent un
proiect destinat monitorizarii si creării unei baze de date care cuprinde cazurile de
discriminare împotriva romilor aduse în faţa instanţelor de judecată. Deşi, în această primă
fază, respectiva baza de date cuprinde cazuri numai din România, pe viitor va fi extinsă,
cuprinzând şi cazuri din alte ţări şi va fi disponibilă pe website-ul organizatiei Romani
CRISS.
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Ca urmare a prezentei compilaţii de cazuri de discriminare – finanţată de către Punctul de
Contact cu Romi şi Sinti al OSCE/ODIHR, Romani CRISS, în parteneriat cu organizaţia
European Dialogue (RrAJE) din Marea Britanie, va elabora o nouă broşură ce va analiza în
detaliu subiectul prezentat în partea a doua a prezentei lucrări şi va trata problematica
mecanismelor specializate în combaterea discriminării în Europa. Această broşură va
analiza politicile publice privind combaterea discriminării şi evoluţia sistemului legislativ în
contextul creării şi asigurării accesului potenţialelor victime la diferite mecanisme care joacă
un rol important în prevenirea şi sancţionarea discriminării etnice. Dezvoltarea la nivel local
al organizaţiilor care oferă asistenţă juridică victimelor şi al mecanismelor care sancţionează
discriminarea în cadrul reţelelelor anti-discriminare sunt câteva subiecte tratate în noua
broşură.
Scopul principal al acestor iniţiative ale organizaţiilor de romi şi a guvernelor statelor
membre ale OSCE, realizate cu sprijinul Punctului de Contact cu Romi şi Sinti al
OSCE/ODIHR, îl constituie prevenirea şi combaterea discriminării împotriva romilor
precum şi promovarea oportunităţilor de şanse egale .
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